
KORIGENDÁ 

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1014/2014 z 22. júla 2014, ktorým sa 
dopĺňa 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 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1255/2011, pokiaľ ide o obsah a štruktúru spoločného systému monitorovania a hodnotenia pre 

operácie financované z Európskeho námorného a rybárskeho fondu 

(Úradný vestník Európskej únie L 283 z 27. septembra 2014) 

Na strane 15 prílohy v časti II „Ukazovatele výstupu“: 

namiesto:  „Priorita Únie 1 – Podpora rybolovu, ktorý je environmentálne udržateľný, efektívne využíva zdroje, 
inovačný, konkurencieschopný a založený na znalostiach (počet projektov) (* ukazovatele vzťahujúce sa aj na 
projekty v oblasti vnútrozemského rybolovu)“ 

má byť:  „Priorita Únie 1 – Podpora rybolovu, ktorý je environmentálne udržateľný, efektívne využíva zdroje, 
inovačný, konkurencieschopný a založený na znalostiach (počet operácií) (* ukazovatele vzťahujúce sa aj na 
činnosti v oblasti vnútrozemského rybolovu)“. 

Na strane 16 prílohy v časti II „Ukazovatele výstupu“: 

namiesto:  „Priorita Únie 2 – Podpora akvakultúry, ktorá je ekologicky udržateľná, efektívna z hľadiska využívania 
zdrojov, inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach (počet projektov)“ 

má byť:  „Priorita Únie 2 – Podpora akvakultúry, ktorá je ekologicky udržateľná, efektívna z hľadiska využívania 
zdrojov, inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach (počet operácií)“ 

namiesto:  „Priorita Únie 3 – Podpora vykonávania SRP Kontrola a zber údajov. (Počet projektov)“ 

má byť:  „Priorita Únie 3 – Podpora vykonávania SRP Kontrola a zber údajov. (Počet činností)“ 

namiesto:  „Priorita Únie 4 – Zvýšenie zamestnanosti a územnej súdržnosti (počet projektov, okrem bodu 1)“ 

má byť:  „Priorita Únie 4 – Zvýšenie zamestnanosti a územnej súdržnosti (počet operácií, okrem bodu 1)“ 

Na strane 17 prílohy v časti II „Ukazovatele výstupu“: 

namiesto:  „Priorita Únie 5 – Podpora predaja a spracovania (počet projektov, okrem bodov 1 a 4)“ 

má byť:  „Priorita Únie 5 – Podpora predaja a spracovania (počet operácií, okrem bodov 1 a 4)“ 

namiesto:  „Priorita Únie 6 – Podpora vykonávania integrovanej námornej politiky (počet projektov)“ 

má byť:  „Priorita Únie 6 – Podpora vykonávania integrovanej námornej politiky (počet operácií)“ 
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Na strane 19 prílohy v poznámke pod čiarou 10: 

namiesto:  „Vrátane projektov v rámci príslušného opatrenia EFNR, ktoré môžu podporovať ciele dosiahnutia a udržania 
dobrého environmentálneho stavu, ako sa vyžaduje v smernici 2008/56/ES.“ 

má byť:  „Vrátane operácií v rámci príslušného opatrenia EFNR, ktoré môžu podporovať ciele dosiahnutia a udržania 
dobrého environmentálneho stavu, ako sa vyžaduje v smernici 2008/56/ES.“  
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