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20.3.2019 A8-0175/102

Predlog spremembe 102
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13 Člen 13

Minimalni zaščitni ukrepi iz člena 3(c) so 
postopki, ki jih izvaja podjetje, ki opravlja 
gospodarsko dejavnost, da zagotovi 
spoštovanje načel in pravic, določenih v 
osmih temeljnih konvencijah, 
opredeljenih v Deklaraciji Mednarodne 
organizacije dela o temeljnih pravicah in 
načelih pri delu, in sicer: pravica, da ni 
žrtev prisilnega dela, svoboda 
združevanja, pravice delavcev do 
organiziranja, pravica do kolektivnih 
pogajanj, enako plačilo za moške in 
ženske za delo enake vrednosti, 
nediskriminacija pri priložnostih in 
obravnavi v zvezi z zaposlovanjem in 
poklicnim delom ter pravica, da ni žrtev 
prisilnega dela otrok.

1. Minimalni zaščitni ukrepi iz 
člena 3(c) so postopki, ki jih izvaja 
podjetje, ki opravlja gospodarsko 
dejavnost, da zagotovi, da se upoštevajo 
načela iz Priloge Ia.

1a. Podjetje, ki opravlja gospodarsko 
dejavnost, si po najboljših močeh 
prizadeva izvajati minimalne zaščitne 
ukrepe.
1b. Minimalni zaščitni ukrepi so 
skladni z vodilnimi načeli ZN o 
podjetništvu in človekovih pravicah in 
smernicami OECD o potrebni skrbnosti za 
odgovorno ravnanje podjetij (2018) ter s 
Prilogo Ia. Skrben pregled v tem okviru 
pomeni postopek ali sklop postopkov, ki 
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ga podjetja izvedejo za ugotavljanje, 
preprečevanje, blaženje in prevzemanje 
odgovornosti za obravnavanje svojih 
možnih in dejanskih negativnih vplivov na 
človekove pravice, vključno s človekovimi 
pravicami delavcev, v okviru svoje 
gospodarske dejavnosti, dobavnih verig in 
poslovnih odnosov.
1c. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za dopolnitev tega člena z delegiranim 
aktom, v katerem bodo določena merila za 
ugotavljanje, ali so zahteve iz tega člena 
izpolnjene. Komisija pri pripravi 
delegiranega akta upošteva načela iz 
Priloge Ia. Komisija ta delegirani akt 
sprejme do 31. decembra 2020.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/103

Predlog spremembe 103
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Anne-
Marie Mineur
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga Ia
1. Za namene člena 13 se upošteva 
naslednji okvir:
(a) načela in pravice, določeni v 
osmih temeljnih konvencijah iz 
Deklaracije Mednarodne organizacije 
dela o temeljnih pravicah in načelih pri 
delu, in sicer: pravica, da oseba ni žrtev 
prisilnega dela, svoboda združevanja, 
pravica delavcev do organiziranja, pravica 
do kolektivnih pogajanj, enako plačilo za 
moške in ženske za delo enake vrednosti, 
nediskriminacija pri priložnostih in 
obravnavi v zvezi z zaposlovanjem in 
poklicnim delom ter pravica otrok, da niso 
žrtev prisilnega dela otrok;
(b) Mednarodna listina človekovih 
pravic;
(c) Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah;
(d) vodilna načela ZN o podjetništvu 
in človekovih pravicah;
(e) smernice OECD za večnacionalna 
podjetja.
2. Za namene člena 13 se po potrebi 
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upošteva naslednji okvir:
(a) načela ZN za odgovorne naložbe – 
okvir poročanja;
(b) prostovoljne smernice FAO za 
odgovorno upravljanje zemljiške posesti, 
ribištva in gozdov v okviru nacionalne 
prehranske varnosti;
(c) deklaracija ZN o pravicah 
avtohtonih ljudstev; 
(d) konvencija ZN o varstvu svetovne 
kulturne in naravne dediščine;
(e) sendajski okvir ZN za zmanjšanje 
tveganja nesreč 2015–2030;
(f) konvencija o biološki 
raznovrstnosti;
(g) smernice OECD za odgovorno 
poslovno ravnanje institucionalnih 
vlagateljev – ključni pomisleki za skrbno 
ravnanje v okviru smernic OECD za 
večnacionalne vlagatelje) (2017).
3. Postopki iz člena 13(1b): 
(-a) zagotovijo zadostno vključitev 
opredeljevanja in obvladovanja tveganj 
glede trajnosti v odločanje o naložbah, pri 
čemer se od vlagateljev zahteva, da 
ugotovijo, preprečujejo in blažijo vpliv 
okoljskih, socialnih in upravljavskih 
dejavnikov;
(a) upoštevajo naravo in obseg 
dejavnosti podjetja, dobavne verige in 
poslovne odnose;
(b) ocenijo in obravnavajo negativne 
vplive gospodarske dejavnosti ter izdelkov 
in storitev, ki jih ta gospodarska dejavnost 
zagotavlja, na človekove pravice, zlasti z 
obravnavo njihove proizvodnje, uporabe 
in konca življenjske dobe;
(c) so v skladu s previdnostnim 
načelom in temeljijo na tveganju, kar 
pomeni, da mora raven skrbnega pregleda 
ustrezati resnosti in verjetnosti negativnih 
vplivov; osredotočiti se je treba na 
preprečevanje negativnih vplivov, če to ni 
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mogoče, pa na blažitev, preprečevanje 
ponavljanja in, kjer je ustrezno, 
odpravljanje vplivov;
(d) so podprti z ustreznimi politikami 
in upravljavskimi sistemi za okrepitev 
sistematičnega, proaktivnega in 
reaktivnega pristopa k stalnemu 
ugotavljanju in obvladovanju vpliva na 
človekove pravice;
(e) se oblikujejo prek stikov z 
deležniki, kar vključuje delavce in druge 
posameznike ali skupine, ki bi jih to lahko 
zadevalo;
(f) vlagateljem in drugim deležnikom 
zagotavljajo ustrezne informacije, ki jim 
omogočajo, da ocenijo skladnost z 
minimalnimi zaščitnimi ukrepi.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/104

Predlog spremembe 104
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Tehnična merila za pregled iz 
odstavka 1 zagotavljajo, da se dejavnosti 
proizvodnje električne energije, ki 
uporabljajo trdna fosilna goriva, ne 
štejejo za okoljsko trajnostne gospodarske 
dejavnosti. Tehnična merila za pregled 
zagotavljajo, da se gospodarske 
dejavnosti, ki prispevajo k ogljično 
intenzivnim učinkom vezave, ne štejejo za 
okoljsko trajnostne gospodarske 
dejavnosti.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/105

Predlog spremembe 105
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17 Člen 17

Klavzula o pregledu Klavzula o pregledu

1. Komisija objavi poročilo o uporabi 
te uredbe do 31. decembra 2021 in nato 
vsaka tri leta. V navedenem poročilu se 
med drugim ocenjeni tudi:

1. Komisija objavi poročilo o uporabi 
in učinku te uredbe do 31. decembra 2021 
in nato vsaka tri leta. V navedenem 
poročilu se med drugim oceni tudi:

(a) napredek pri izvajanju te uredbe, 
kar zadeva oblikovanje tehničnih meril za 
pregled za okoljsko trajnostne gospodarske 
dejavnosti;

(a) napredek pri izvajanju te uredbe, 
kar zadeva oblikovanje tehničnih meril za 
pregled na podlagi kazalnikov za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti in tiste z 
negativnim okoljskim vplivom;

(b) morebitna potreba po pregledu 
meril iz te uredbe za obravnavo 
gospodarske dejavnosti kot okoljsko 
trajnostne;

(b) morebitna potreba po pregledu 
meril in seznama kazalnikov iz te uredbe 
za obravnavo gospodarske dejavnosti kot 
okoljsko trajnostne ali dejavnosti z 
negativnim okoljskim vplivom, da bi 
omogočili inovacije in trajnostni prehod;

(c) primernost razširitve področja 
uporabe te uredbe na druge cilje glede 
trajnosti, zlasti socialne cilje;

(c) potrebni koraki in po potrebi 
zakonodajni predlog za razširitev področja 
uporabe te uredbe na druge cilje glede 
trajnosti, zlasti socialne cilje, vključno z 
merili in kazalniki, povezanimi z družbeno 
odgovornostjo gospodarskih družb in 
socialno ekonomijo;
(ca) ocena učinka predlogov sprememb 
Direktive 2013/34/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta1a v členu 17a;
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(d) uporaba opredelitve okoljsko 
trajnostne naložbe v pravu Unije in na 
ravni držav članic, vključno s primernostjo 
vzpostavitve mehanizma preverjanja 
skladnosti z merili iz te uredbe.

(d) uporaba opredelitve okoljsko 
trajnostne naložbe in naložbe z negativnim 
vplivom na okolje v pravu Unije in na 
ravni držav članic, vključno s primernostjo 
dodatnega pregleda ali vzpostavitve 
mehanizma preverjanja skladnosti z merili 
na podlagi kazalnikov iz te uredbe;

(da) morebitna potreba po nadaljnjem 
razvoju celovitih zahtev glede poročanja iz 
člena 17a (novo) v zvezi z razkritjem 
nefinančnih informacij in informacij o 
raznolikosti nekaterih velikih podjetij in 
skupin v skladu z Direktivo 2013/34/EU;
(db) učinkovitost taksonomije pri 
usmerjanju zasebnih naložb v trajnostne 
dejavnosti.
1a. Komisija do 31. decembra 2021 in 
nato vsaka tri leta pregleda področje 
uporabe te uredbe, če ustvarja pretirano 
upravno breme, če potrebni podatki za 
udeležence na finančnem trgu niso dovolj 
razpoložljivi ali če ureditev ni dovolj 
učinkovita za uskladitev finančnih tokov s 
cilji EU na področju trajnosti.
1b. Komisija šest mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe pripravi poročilo z 
načrtom za pripravo ocene, da bi zajela 
socialne cilje, kot so prispevek k 
obravnavi neenakosti, spodbujanje 
socialne kohezije, socialna integracija in 
delovna razmerja, ali naložbe v človeški 
kapital ali z ekonomskega ali socialnega 
vidika prikrajšane skupnosti.

2. Poročilo se pošlje Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Komisija po potrebi 
priloži ustrezne predloge.

2. Poročila se pošljejo Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Komisija po potrebi 
priloži ustrezne zakonodajne predloge.

1a Direktiva 2013/34/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 
o letnih računovodskih izkazih, 
konsolidiranih računovodskih izkazih in 
povezanih poročilih nekaterih vrst 
podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 
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83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, 
str. 19).

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/106

Predlog spremembe 106
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Člen 17 a (novo)
Direktiva 2013/34/EU
Člen 19 in člen 20

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 17a
Spremembe Direktive 2013/34/EU
Direktiva 2013/34/EU se spremeni:
(1) v točki (e) člena 19(2) se točka (ii) 
nadomesti z naslednjim:

ii) izpostavljenost podjetja cenovnemu 
tveganju, kreditnemu tveganju, 
likvidnostnemu tveganju in tveganju 
denarnih tokov.

„(ii) izpostavljenost podjetja cenovnemu 
tveganju, kreditnemu tveganju, 
likvidnostnemu tveganju, tveganju 
denarnih tokov ter okoljskim, socialnim in 
upravljavskim tveganjem.“;
(2) v členu 19(2) se dodajo naslednje 
točke:
„(ea) uspešnost, ki se izmeri v zvezi s 
kazalniki trajnosti, ki so ustrezni za 
določeno podjetje in industrijo, na podlagi 
seznama harmoniziranih kazalnikov 
trajnosti, ki jih oblikuje in posodablja 
Komisija v skladu z Uredbo (EU) .../... 
Evropskega parlamenta in Sveta [UL: 
vstavite sklicevanje na uredbo o 
vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb];
(eb) emisije s področij 1, 2 in 3;
(ec) uspešnost podjetij v skladu s točko 
(g) v zvezi s podnebnimi cilji Unije za 
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zadržanje povečanja povprečne svetovne 
temperature občutno pod 2 °C in 
nadaljevanje prizadevanj za njeno 
omejitev na 1,5 °C nad predindustrijskimi 
ravnmi, kot je določeno v Pariškem 
sporazumu;
(ed) delež prometa podjetij, ki je 
ustvarjen z gospodarskimi dejavnostmi, ki 
izpolnjujejo tehnična merila za pregled iz 
člena 3 Uredbe (EU) .../... [UL: vstavite 
sklicevanje na uredbo o vzpostavitvi 
okvira za spodbujanje trajnostnih naložb];
(ee) delež prometa podjetja, ki je 
ustvarjen z gospodarskimi dejavnostmi, ki 
izpolnjujejo tehnična merila za pregled iz 
člena 3a Uredbe (EU) .../... [UL: vstavite 
sklicevanje na predlog uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira 
za spodbujanje trajnostnih naložb].“;
(3) točka (c) člena 20(1) se nadomesti 
z naslednjim:

(c) opis glavnih značilnosti sistemov 
notranje kontrole in upravljanja tveganj v 
podjetju v povezavi s postopkom 
računovodskega poročanja;

„(c) opis glavnih značilnosti sistemov 
notranje kontrole in upravljanja tveganj v 
podjetju v povezavi s postopkom 
računovodskega poročanja in poročanja o 
trajnosti;“;

(4) člen 20(3) se nadomesti z 
naslednjim:

3. Zakoniti revizor ali revizijsko 
podjetje izrazi mnenje v skladu z drugim 
pododstavkom člena 34(1) v zvezi z 
informacijami, pripravljenimi na podlagi 
točk (c) in (d) odstavka 1 tega člena, ter 
preveri, ali so bile informacije iz točk (a), 
(b), (e) in (f) odstavka 1 tega člena 
zagotovljene.

„3. Zakoniti revizor ali revizijsko 
podjetje izrazi mnenje v skladu z drugim 
pododstavkom člena 34(1) v zvezi z 
informacijami, pripravljenimi na podlagi 
točk (c) in (d) odstavka 1 tega člena in 
člena 19(2), ter preveri, ali so bile 
informacije iz točk (a), (b), (e) in (f) 
odstavka 1 tega člena predložene.“.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/107

Predlog spremembe 107
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Anne-
Marie Mineur
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Ob sklicevanju na skupne zaveze 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
k upoštevanju načel, zapisanih v 
evropskem stebru socialnih pravic v 
podporo trajnostni in vključujoči rasti, ter 
ob priznavanju pomena mednarodnih 
minimalnih standardov ter človekovih 
pravic in pravic delavcev, bi moralo 
izpolnjevanje minimalnih zaščitnih 
ukrepov predstavljati pogoj za gospodarske 
dejavnosti, da se štejejo kot okoljsko 
trajnostne. Zato se gospodarske dejavnosti 
štejejo kot okoljsko trajnostne le, če se 
izvajajo ob upoštevanju Deklaracije 
Mednarodne organizacije dela (MOD) o 
temeljnih pravicah in načelih pri delu ter 
osmih temeljnih konvenciji MOD. 
Temeljne konvencije MOD opredeljujejo 
človekove pravice in pravice delavcev, ki 
jih morajo spoštovati podjetja. Več teh 
mednarodnih standardov je prav tako 
zapisanih v Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti prepoved 
suženjstva in prisilnega dela ter načelo 
nediskriminacije. Ti minimalni zaščitni 
ukrepi ne posegajo v uporabo strožjih 
zahtev glede okolja, zdravja in varnosti ter 

(21) Ob sklicevanju na skupne zaveze 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
k upoštevanju načel, zapisanih v 
evropskem stebru socialnih pravic v 
podporo trajnostni in vključujoči rasti, ter 
ob priznavanju pomena mednarodnih 
minimalnih standardov ter človekovih 
pravic in pravic delavcev, bi moralo 
izpolnjevanje minimalnih zaščitnih 
ukrepov predstavljati pogoj za gospodarske 
dejavnosti, da se štejejo kot okoljsko 
trajnostne. Zato bi se morale gospodarske 
dejavnosti šteti kot okoljsko trajnostne le, 
če se izvajajo ob upoštevanju Deklaracije 
Mednarodne organizacije dela (MOD) o 
temeljnih pravicah in načelih pri delu ter 
osmih temeljnih konvenciji MOD, pa tudi 
Mednarodne listine o človekovih 
pravicah, Listine EU o temeljnih 
pravicah, Deklaracije OZN o pravicah 
domorodnih ljudstev, Konvencije OZN o 
varstvu svetovne kulturne in naravne 
dediščine, vodilnih načel OZN o 
podjetništvu in človekovih pravicah, 
smernic OECD za mednarodna podjetja 
in načel OZN za odgovorne naložbe. 
Vlagatelji bi morali upoštevati tudi 
smernice OECD o primerni skrbnosti za 
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socialne trajnosti, določenih v pravu Unije, 
kadar je ustrezno.

odgovorno ravnanje podjetij (2018). 
Primerna skrbnost v tem okviru pomeni 
postopke, ki jih podjetja izvajajo za 
opredelitev, preprečevanje, blaženje in 
upoštevanje tveganj glede trajnosti, 
opredeljenih v Uredbi (EU) .../... [UL: 
vstavite sklicevanje na uredbo o 
razkrivanju informacij v zvezi s 
trajnostnimi naložbami in tveganji glede 
trajnosti ter Prilogo I k njej]. Temeljne 
konvencije MOD opredeljujejo človekove 
pravice in pravice delavcev, ki jih morajo 
spoštovati podjetja. Več teh mednarodnih 
standardov je prav tako zapisanih v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti 
prepoved suženjstva in prisilnega dela ter 
načelo nediskriminacije. Ti minimalni 
zaščitni ukrepi ne posegajo v uporabo 
strožjih zahtev glede okolja, zdravja in 
varnosti ter socialne trajnosti, določenih v 
pravu Unije, kadar je ustrezno.
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Predlog spremembe 108
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Gospodarske dejavnosti ne bi smeli 
šteti kot okoljsko trajnostno, če povzroči 
več škode za okolje kot koristi. Tehnična 
merila za pregled bi morala opredeliti 
minimalne zahteve, potrebne za 
preprečevanje znatne škode za druge cilje. 
Pri določitvi in posodabljanju tehničnih 
meril za pregled bi morala Komisija 
zagotoviti, da ta merila temeljijo na 
razpoložljivih znanstvenih dokazih in se 
redno posodabljajo. Če na podlagi 
znanstvene ocene ni mogoče dovolj 
zanesljivo določiti tveganja, bi moralo 
veljati previdnostno načelo v skladu s 
členom 191 PDEU.

(24) Gospodarske dejavnosti ne bi smeli 
šteti kot okoljsko trajnostno, če ne zagotovi 
neto koristi, poleg tega pa gospodarska 
dejavnost ne bi smela pomembno 
škodovati doseganju katerega od okoljskih 
ciljev. Tehnična merila za pregled, 
zasnovana na harmoniziranih kazalnikih, 
bi morala opredeliti minimalne zahteve, 
potrebne za preprečevanje znatne škode v 
zvezi z drugimi cilji in za oceno 
negativnega vpliva. Pri določitvi in 
posodabljanju tehničnih meril za pregled in 
harmoniziranih kazalnikov bi morala 
Komisija zagotoviti, da so ta merila in 
kazalniki razumni in sorazmerni, da 
temeljijo na razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, da so redno posodobljeni ter 
upoštevajo celotno vrednostno verigo in 
življenjski cikel tehnologij. Poleg tega bi 
morala zagotoviti, da se ta merila redno 
posodabljajo. Če na podlagi znanstvene 
ocene ni mogoče dovolj zanesljivo določiti 
tveganja, bi moralo veljati previdnostno 
načelo v skladu s členom 191 PDEU.
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