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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Tento návrh nariadenia nadväzuje na správu o vykonávaní, ktorú s určitým oneskorením 
Komisia predložila 30.11.2006 v súlade s ustanoveniami článku 12 nariadenia Rady (ES) č. 
2328/2003 ustanovujúceho režim kompenzácií dodatočných nákladov vznikajúcich pri 
obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu v dôsledku odľahlosti Azorov, Madeiry, 
Kanárskych ostrovov a francúzskych departmentov Guyana a Réunion1. Správa o vykonávaní 
bola vypracovaná na základe vonkajšej štúdie publikovanej v polovici septembra 2006, ktorá 
uvádza, že kompenzačný režim v období 2003 – 2006 prispel k zníženiu dodatočných 
nákladov spôsobených odľahlosťou a uľahčil rozvoj a konsolidáciu všetkých s rybolovom 
súvisiacich hospodárskych činností a dokonca zvýšil zamestnanosť v zónach, kde je veľmi 
málo hospodárskych alternatív. Ako príklad sa uvádza konzervárenský priemysel spracujúci 
tuniakov na Azoroch, filé z tuniakov a mečiarov na Madeire a priemysel spracujúci krevety 
v Guyane.

Tento režim bol vytvorený v roku 1992 na pomoc výrobcom, vlastníkom a prepravcom lodí 
zaregistrovaných v prístavoch Azorov, Madeiry a Kanárskych ostrovov a prevádzkovateľom 
v spracovateľskom odvetví alebo v obchode. Neskôr bol tento režim rozšírený na francúzske 
územia v Guyane v roku1994 a Réunion v roku 1998. Prvýkrát bol predĺžený v roku 2003 vo 
forme nariadenia (ES) č. 2328/2003 a jeho účinnosť skončila 31. decembra 2006. Počas tohto 
posledného obdobia sa v rámci tohto režimu pridelilo 60 miliónov EUR, t.j. približne 15 
miliónov EUR ročne. Je potrebné zdôrazniť, že odhady na uskutočňovanie sú vysoké, 
približne 85 %, napriek nedostatku pružnosti pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. 2328/2003.

Najodľahlejšie regióny Spoločenstva2 musia prekonávať prekážky v oblasti sociálneho 
a hospodárskeho rozvoja v dôsledku ich veľkej vzdialenosti, ostrovného charakteru, malej 
rozlohy a zložitého reliéfu a podnebia, ktoré ich charakterizujú; tieto obmedzenia sa objavujú 
aj v sektore rybolovu, ktorý v niektorých regiónoch predstavuje jednu z hlavných 
hospodárskych činností. Tieto prekážky majú štrukturálny a permanentný charakter; ak 
zohľadníme čl. 299 ods.2 Zmluvy a štatút najodľahlejších regiónov a ak berieme ako 
pozitívny návrh na zachovanie súčasného režimu kompenzácie a zmeny, ktoré umožňujú 
členským štátom väčšiu pružnosť pri jeho uplatňovaní, zostáva otázne, prečo tento režim nie 
je otvorený tak, ako programy POSEI pre poľnohospodárstvo, t.j. bez časového obmedzenia. 
Je potrebné si tiež položiť otázku o strope finančnej kompenzácie dodatočných nákladov, 
ktorý dosahuje výšku (iba) 75 % skutočných nákladov na dopravu a s tým súvisiacich výdajov 
a nadmerné sústredenie sa na dopravné náklady viac ako na celkovú logiku obchodovania, čo 
by znamenalo zohľadniť náklady spojené s produkciou a komercializáciou v najodľahlejších 
regiónoch. V tomto zmysle a berúc do úvahy zvýšenie nákladov, najmä dopravných, od roku 
2003 a pružnosť, ktorú získal budúci režim, bolo by potrebné zväčšiť navrhovanú finančnú 
obálku a zachovať existujúce rozdelenie finančných prostriedkov medzi jednotlivé členské 
štáty. 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko pripomína, že budúce nariadenie by malo 
v prípade kompenzácie pre spracované výrobky zachovať možnosť využiť ryby ulovené 

  
1 Ú. v. EÚ L345 z 31.12.2003, s. 34
2 Regióny uvedené v čl. 299 ods. 2 Zmluvy sú francúzske zámorské departmenty, Azory, Madeira a Kanárske 
ostrovy.
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loďami Spoločenstva v prípade, že úlovky miestnych plavidiel nebudú postačovať na 
zásobovanie ich konzervárenského priemyslu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor
zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie -1 (nové)

Najodľahlejšie regióny majú málo stabilné 
hospodárstva poznačené permanentnými 
štrukturálnymi faktormi, ktoré podmieňujú 
ich rozvoj a málo možností hospodárskej 
diverzifikácie, v ktorej odvetvie rybolovu 
a komunity rybárov so starobylými 
metódami rybolovu zohrávajú dôležitú 
úlohu pri zachovaní hospodárskej aktivity 
a zamestnanosti vo všetkých oblastiach 
a pri podporovaní hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti.

Odôvodnenie

Mali by sa zohľadňovať permanentné štrukturálne faktory, ktoré podmieňujú rozvoj 
najodľahlejších regiónov a sociálno-hospodársku dôležitosť odvetvia rybolovu v kontexte, 
ktorý v mnohých prípadoch predstavoval jednu z mála hospodárskych alternatív pre tieto 
regióny a prispieval k hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie -1 a (nové)

Je potrebné brať do úvahy osobitosti 
a existujúce sektorové rozdiely medzi 
jednotlivými najodľahlejšími regiónmi, 
pretože majú rozličné potreby.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.



PA\651547SK.doc 5/11 PE 384.518v01-00

SK

Odôvodnenie

Je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že najodľahlejšie regióny majú spoločný určitý počet 
ťažkostí, ale zároveň aj zásadné odlišnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v tomto nariadení 
a pri jeho uplatňovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie -1 b (nové)

(1b) Malo by sa zohľadniť zvýšenie cien za 
dopravu, a s tým súvisiacich výdajov, 
zaznamenané najmä po roku 2003 
a spôsobené veľkým zvýšením cien ropy, 
ktoré znásobuje dodatočné náklady spojené 
s odľahlosťou.

Odôvodnenie

Mal by sa klásť dôraz na zvýšenie nákladov na dopravu vyplývajúce z podstatného nárastu 
cien ropy, čo zvýšilo dodatočné náklady spojené s odľahlosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 1

1) Sektor rybného hospodárstva v 
najodľahlejších regiónoch Spoločenstva čelí 
ťažkostiam, a najmä dodatočným nákladom 
vzniknutým pri obchodovaní s určitými 
výrobkami rybolovu, vyplývajúcim najmä z 
nákladov na dopravu na európsky kontinent 
kvôli osobitným znevýhodneniam uznaným 
v článku 299 ods. 2 Zmluvy.

1) Sektor rybného hospodárstva v 
najodľahlejších regiónoch Spoločenstva čelí 
ťažkostiam, a najmä dodatočným nákladom 
vzniknutým pri výrobe a obchodovaní s 
určitými výrobkami rybolovu, vyplývajúcim 
hlavne z nákladov na dopravu na európsky 
kontinent kvôli osobitným znevýhodneniam 
uznaným v článku 299 ods. 2 Zmluvy.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o najodľahlejšie regióny, musia sa brať do úvahy iné faktory, najmä nemožnosť  
úspor dosahovaných pri veľkom rozsahu podnikania a zvýšené náklady na produkciu. Preto 
sa netreba prehnaným spôsobom sústreďovať iba na náklady na dopravu a je potrebné 
zohľadniť iné náklady na výrobu a obchodovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 5

5) Členské štáty by mali stanoviť výšku 5) Členské štáty by mali stanoviť výšku 
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kompenzácie na úrovni, ktorá umožňuje 
vhodnú kompenzáciu dodatočných nákladov 
vyplývajúcich zo špecifických znevýhodnení 
najodľahlejších regiónov, a najmä 
z nákladov na prepravu výrobkov na 
európsky kontinent. Aby sa zabránilo 
nadmernej kompenzácii, uvedená suma by 
mala byť úmerná dodatočným nákladom, 
ktoré pomoc kompenzuje, a v žiadnom 
prípade by nemala presahovať určený 
podiel nákladov na dopravu na európsky 
kontinent a iných pri tom vzniknutých 
nákladov. Preto by mala zohľadňovať aj iné 
druhy verejných intervenčných zásahov, 
ktoré ovplyvňujú úroveň dodatočných 
nákladov.

kompenzácie na úrovni, ktorá umožňuje 
vhodnú kompenzáciu dodatočných nákladov 
vyplývajúcich zo špecifických znevýhodnení 
najodľahlejších regiónov, a najmä 
z nákladov na prepravu výrobkov na 
európsky kontinent.  Aby sa zabránilo 
nadmernej kompenzácii, uvedená suma by 
mala byť úmerná dodatočným nákladom, 
ktoré pomoc kompenzuje. Preto by mala 
zohľadňovať aj iné druhy verejných 
intervenčných zásahov, ktoré ovplyvňujú 
úroveň dodatočných nákladov.

Odôvodnenie

Kompenzácia by mala súhrnne pokryť dodatočné náklady spojené s odľahlosťou, najmä ak je 
ohrozená hospodárska a sociálna súdržnosť a zabezpečiť pružnosť rozhodovania, ktorú 
členské štáty potrebujú pri hodnotení kompenzácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 5 a (nové)

Mala by sa náležite brať do úvahy 
sociálno-hospodárska dôležitosť drobného 
pobrežného rybolovu a rybolovu v malom 
rozsahu v najodľahlejších regiónoch 
a nutnosť vytvoriť podmienky potrebné pre 
ich rozvoj.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby nariadenie uznalo dôležitosť drobného pobrežného rybolovu a rybolovu v 
malom rozsahu v hospodárskom rozvoji týchto regiónov a potrebu osobitne podporiť túto časť 
flotily.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 9

9) Aby sa umožnilo uskutočnenie 
rozhodnutia o tom, či sa má po roku 2013
pokračovať v programe kompenzácie, 

9) Aby sa umožnila revízia programu
kompenzácie, zohľadňujúc dosiahnutie 
cieľa tohto nariadenia, Komisia by mala 
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Komisia by mala v dostatočnom čase pred 
skončením programu predložiť Európskemu 
parlamentu, Európskej Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru správu 
založenú na nezávislom hodnotení.

predložiť Európskemu parlamentu, 
Európskej Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru správu 
založenú na nezávislom hodnotení 
a v prípade potreby sprevádzanú 
legislatívnymi návrhmi.

Odôvodnenie

Zavedený režim by nemal byť časovo obmedzený, keďže táto kompenzácia je zameraná na 
prekonávanie permanentných štrukturálnych prekážok spojených s odľahlosťou. Preto je 
nepochopiteľné ustanovenie o ukončení platnosti v rozpore s tým, čo je stanovené pre 
programy POSEI pre poľnohospodárstvo (nariadenie (ES) č. 247/2006). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 1

1. Týmto nariadením sa na obdobie rokov 
2007 až 2013 zavádza program, ktorým sa 
poskytuje kompenzácia dodatočných 
nákladov vzniknutých prevádzkovateľom 
stanoveným v článku 3 pri obchodovaní s 
určitými výrobkami rybolovu z týchto 
regiónov (ďalej len ako „kompenzácia“) 
v dôsledku špecifických znevýhodnení 
uvádzaných regiónov:

1. Týmto nariadením sa zavádza program 
(ďalej len ako „kompenzácia“), ktorý 
kompenzuje dodatočné náklady vzniknuté
prevádzkovateľom stanoveným v článku 3 
pri obchodovaní s určitými výrobkami 
rybolovu z týchto najodľahlejších regiónov 
v dôsledku špecifických znevýhodnení 
uvádzaných regiónov:

Odôvodnenie

Zavedený režim by nemal byť časovo obmedzený, keďže táto kompenzácia je zameraná na 
prekonávanie permanentných štrukturálnych prekážok spojených s odľahlosťou. Preto je 
nepochopiteľné ustanovenie o ukončení platnosti v rozpore s tým, čo je stanovené pre 
programy POSEI pre poľnohospodárstvo (nariadenie (ES) č. 247/2006). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 3 odsek 1

1. Kompenzácia sa vypláca týmto 
prevádzkovateľom, ktorým vznikli 
dodatočné náklady pri obchodovaní 
s výrobkami rybolovu:

1. 1. Kompenzácia sa vypláca týmto 
prevádzkovateľom, ktorým vznikli 
dodatočné náklady pri obchodovaní 
s výrobkami rybolovu spojené 
s odľahlosťou regiónov uvedených 
v článku 1:  
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Odôvodenie

Tento PDN nevyžaduje odôvodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 4 odsek 4 bod b)

b) ulovené rybárskymi plavidlami 
Spoločenstva, ktoré nie sú registrované 
v prístave jedného z regiónov uvedených 
v článku 1;

b) ulovené rybárskymi plavidlami 
Spoločenstva, ktoré nie sú registrované 
v prístave jedného z regiónov uvedených 
v článku 1, s výnimkou rýb ulovených 
plavidlami Spoločenstva v prípade, že 
úlovky regiónov uvedených v článku 1 
nepostačujú na zásobovanie ich 
spracovateľského priemyslu.

Odôvodnenie

Tak, ako to stanovoval predchádzajúci režim, malo by sa pre prípad nedostatočného úlovku 
miestnych plavidiel zachovať pravidelné zásobovanie miestneho spracovateľského priemyslu 
plavidlami Spoločenstva, aby bola v týchto regiónoch  zaručená hospodárska aktivita 
a zamestnanosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 5 odsek 2

2. Pri kompenzácii sa zohľadnia: 2. Pri kompenzácii sa zohľadnia:

a) pre každý výrobok rybolovu dodatočné 
náklady v dôsledku špecifických 
znevýhodnení dotknutých regiónov, najmä 
výdavky na dopravu na európsky kontinent;

a) pre každý výrobok rybolovu dodatočné 
náklady v dôsledku špecifických 
znevýhodnení dotknutých regiónov, najmä 
výdavky na dopravu na európsky kontinent 
a medzi regiónmi uvedenými v článku 1;

b) akýkoľvek iný druh verejného 
intervenčného zásahu ovplyvňujúceho 
úroveň dodatočných nákladov.

b) pre každý výrobok rybolovu náklady 
spojené s výdavkami na dopravu v každom 
regióne uvedenom v článku 1 a 
spôsobené geografickým rozptýlením;
b a) druh prijímateľa s osobitnou 
pozornosťou venovanou drobnému 
pobrežnému rybolovu a rybolovu v malom 
rozsahu;
b b) akýkoľvek iný druh verejného 
intervenčného zásahu ovplyvňujúceho 
úroveň dodatočných nákladov.
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Odôvodnenie

Kompenzácia dodatočných nákladov musí zohľadniť obchodovanie medzi najodľahlejšími 
regiónmi. Tento PDN stanovuje tiež zohľadnenie dodatočných nákladov na dopravu v rámci 
samotných najodľahlejších regiónov, ktoré sú vyvolané geografickým rozptýlením, ako v 
prípade Azorov a Kanárskych ostrovov, s cieľom podporiť miestny trh. K tomu treba pridať 
zohľadnenie druhu prijímateľa, pričom treba venovať osobitnú pozornosť drobnému 
pobrežnému rybolovu a rybolovu v malom rozsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 5 odsek 3

3. Kompenzácia dodatočných nákladov je 
úmerná dodatočným nákladom, ktoré má 
kompenzovať, a nepresiahne 75 % nákladov 
na dopravu na európsky kontinent a iných 
pri tom vzniknutých nákladov.

3. Kompenzácia dodatočných nákladov je 
úmerná dodatočným nákladom, ktoré má 
kompenzovať, a nepresiahne 85 % nákladov 
na dopravu na európsky kontinent a medzi 
regiónmi uvedenými v článku 1 a iných pri 
tom vzniknutých nákladov. 

Členské štáty budú môcť prekročiť túto 
hranicu v riadne odôvodnených prípadoch, 
so súhlasom Komisie v prípade, že ide 
o hospodársku životaschopnosť odvetvia 
a zachovanie hospodárskej aktivity 
a zamestnanosti, pričom sa musí 
rešpektovať zásada, že kompenzácia 
neprevýši náklady. 

Odôvodnenie

Navrhuje sa zvýšiť kompenzácia nákladov na dopravu a iných pri tom vzniknutých nákladov 
o 10 percentuálnych bodov v záujme lepšej kompenzácie dodatočných nákladov spojených
s odľahlosťou v súlade s nariadeniami o štrukturálnych fondoch pre tieto regióny 
a zabezpečiť pružnosť rozhodovania potrebnú pre členské štáty pri hodnotení kompenzácie 
v prípade, že je ohrozená hospodárska a sociálna súdržnosť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 5 odsek 4

4. Celková suma kompenzácie za rok 
nepresiahne:

4. Celková suma kompenzácie za rok 
nepresiahne:

a) Azory a Madeira: EUR 4 283 992; pre Azory a Madeiru: 4 855 314 EUR;

b) Kanárske ostrovy: EUR 5 844 076; Kanárske ostrovy: 6 623 545 EUR;
c) Francúzska Guyana a Réunion: EUR c) Francúzska Guyana a Réunion: 
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4 868 700. 5 518 000 EUR.

Odôvodnenie

Finančná obálka vzrástla o 2 milióny EUR, zachoval sa rovnaký kľúč rozdeľovania 
finančných prostriedkov medzi členskými štátmi s cieľom čeliť rastu nákladov na dopravu 
a energiu od roku 2003 zohľadňujúc novú pružnosť, ktorú poskytuje nariadenie a ktorá 
umožní lepšie využívanie rozpočtových prostriedkov. Je potrebné pripomenúť, že finančná 
obálka sa zvyšuje z 15 miliónov EUR na 17 miliónov EUR, sumu, ktorá hoci je skromná 
vzhľadom na permanentné štrukturálne obmedzenia charakteristické pre odľahlé regióny, 
prispieva však k dosiahnutiu cieľa hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 7 odseky 1 až 3

1. Dotknuté členské štáty predložia Komisii 
zoznam a množstvá uvedené v článku 4 ods. 
1 a úroveň kompenzácie uvedenú v článku 5 
ods. 1 (ďalej len pod súhrnným názvom 
„plán kompenzácie“) do štyroch mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

1. Dotknuté členské štáty predložia Komisii 
zoznam a množstvá uvedené v článku 4 ods. 
1 a úroveň kompenzácie uvedenú v článku 5 
ods. 1  (ďalej len pod súhrnným názvom 
„plán kompenzácie“) do troch mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 

2. V prípade, ak plán kompenzácie nespĺňa 
požiadavky stanovené v tomto nariadení, 
Komisia do dvoch mesiacov požiada členský 
štát o úpravu uvedeného plánu 
zodpovedajúcim spôsobom. V tomto prípade 
členský štát predloží Komisii upravený plán 
kompenzácie.

2. V prípade, ak plán kompenzácie nespĺňa 
požiadavky stanovené v tomto nariadení, 
Komisia do jedného mesiaca požiada 
členský štát o úpravu uvedeného plánu 
zodpovedajúcim spôsobom. V tomto prípade 
členský štát predloží Komisii upravený plán 
kompenzácie.

3. V prípade, ak Komisia nezareaguje na 
plán kompenzácie uvedený v odsekoch 1 a 2 
do dvoch mesiacov, tento plán kompenzácie 
sa považuje za schválený.

3. V prípade, ak Komisia nezareaguje na 
plán kompenzácie uvedený v odsekoch 1 a 2 
do jedného mesiaca, tento plán kompenzácie 
sa považuje za schválený.

Odôvodnenie

Návrh na skrátenie všetkých lehôt o jeden mesiac bol predložený s cieľom včasne a správne 
uplatniť toto nariadenie v roku 2007 vzhľadom na oneskorené predloženie návrhu Komisiou a 
v snahe zrýchliť predloženie a schválenie plánu kompenzácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 7 a (nový)

 Článok 7a
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Štátna pomoc
1. Pokiaľ ide o výrobky rybolovu, na ktoré 
sa uplatňujú články 87, 88 a 89 Zmluvy, 
Komisia môže v oblasti výroby, spracovania 
a komercializácie týchto výrobkov povoliť 
pomoc na fungovanie, ktorá má čeliť 
obmedzeniam osobitnej rybárskej 
produkcie najodľahlejších regiónov 
spôsobeným vzdialenosťou, ostrovným 
charakterom a odľahlosťou v súlade 
s článkom 299 odsek 2 Zmluvy. 
2. Členské štáty môžu poskytnúť doplnkové 
financovanie na uplatnenie plánov 
kompenzácie uvedených v článku 7. 
V takomto prípade musia členské štáty 
oznámiť štátnu pomoc Komisii, ktorá ju 
musí v súlade s týmto nariadením schváliť 
ako súčasť plánov kompenzácie. Pri 
takomto postupe je pomoc považovaná za 
riadne oznámenú v zmysle článku 88 
odseku 3 prvej vety Zmluvy.

Odôvodnenie

V súlade s ustanoveniami programu POSEI pre poľnohospodárstvo a vzhľadom na 
obmedzenia najodľahlejších regiónov je potrebné zaručiť možnosť doplniť opatrenia 
stanovené v tomto nariadení doplnkovou štátnou pomocou, pričom sa musí dodržiavať  
právny rámec platný pre udeľovanie štátnej pomoci na úrovni Spoločenstva. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 14 pododsek 2

Uplatňuje sa od 1. januára 2007 do 31. 
decembra 2013

Uplatňuje sa počnúc od 1. januára 2007. 

Odôvodnenie

Zavedený režim by nemal byť časovo obmedzený, keďže táto kompenzácia je zameraná na 
prekonávanie permanentných štrukturálnych prekážok spojených s odľahlosťou. Preto je 
nepochopiteľné ustanovenie o ukončení platnosti v rozpore s tým, čo je stanovené pre 
programy POSEI pre poľnohospodárstvo (nariadenie (ES) č. 247/2006).  


