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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia 7. júna 2018 uverejnila v súvislosti s viacročným finančným rámcom (VFR) na roky 
2021 – 2027 návrh programu jednotného trhu. V navrhovanom programe sa spájajú činnosti 
financované v rámci piatich predchádzajúcich programov vrátane opatrení týkajúcich sa 
potravinového reťazca. Komisia navrhuje pre program jednotného trhu rozpočet vo výške 4 
miliardy EUR (na roky 2021 – 2027), z čoho 41 % by bolo vyčlenených na akcie v rámci 
potravinového reťazca s cieľom „prispievať k vysokej úrovni zdravia ľudí, zvierat a rastlín 
v rámci celého potravinového reťazca a v súvisiacich oblastiach, okrem iného 
prostredníctvom prevencie a eradikácie chorôb a škodcov a podpory zlepšovania dobrých 
životných podmienok zvierat, ako aj trvalo udržateľnej výroby a spotreby potravín“;

Naše výživové návyky nie sú len každodennou nevyhnutnosťou nášho života, ale sú súčasťou 
našej európskej identity, našej kultúry, chápania vzťahu medzi ľuďmi, zvieratami a prírodou, 
ako sú aj samozrejme nevyhnutné pre naše zdravie a celkový blahobyt.

Spravodajca považuje za nanajvýš dôležité posilniť konkurencieschopnosť európskych 
podnikov a súčasne zabezpečiť skutočne rovnaké podmienky a otvorený 
a konkurencieschopný vnútorný trh. MSP sú motorom európskeho hospodárstva, poskytujú 
dve tretiny pracovných miest, predstavujú 99 % všetkých podnikov v Európe a významne 
prispievajú k vytváraniu nových pracovných miest s regionálnym a miestnym rozmerom.

V rámci VFR na roky 2021 – 2027 sa na výdavky na činnosti v potravinovom reťazci 
vyčlenilo spolu 1 680 000 000 EUR, pričom v nariadení (EÚ) č. 652/2014 na roky 2014 –
2020 sa strop týchto výdavkov pre program potravinového reťazca stanovil na 
1 891 936 000 EUR. Navrhovaný údaj za obdobie rokov 2021 – 2027 preto predstavuje 
zníženie rozpočtu o 11 %.

Program pre potravinový reťazec zahŕňa veterinárne (zvieratá) aj fytosanitárne (rastliny) 
opatrenia, a to buď prostredníctvom ročných alebo viacročných programov vopred 
schválených Komisiou, a prostredníctvom núdzových opatrení vykonávaných v prípade 
krízových situácií a nepredvídateľných udalostí ovplyvňujúcich zdravie zvierat alebo rastlín.

Tento balík opatrení zabezpečuje, že EÚ má dôveryhodný rámec právnych predpisov a 
kontrol na presadzovanie vysokej úrovne bezpečnosti v celom potravinovom dodávateľskom 
reťazci a zároveň vytvára podmienky pre stabilný vnútorný trh, na ktorom sa potraviny, 
zvieratá a rastliny môžu voľne pohybovať.

Spravodajca zdôrazňuje, že je potrebné posilniť postavenie spotrebiteľov, podporovať ich 
a pomáhať im pri prijímaní udržateľných rozhodnutí, a tým prispievať k udržateľnému, 
energeticky a zdrojovo efektívnemu obehovému hospodárstvu.

Spravodajca uznáva úspech súčasného programu financovania spočívajúci v tom, že sa 
zabránilo veľkej kríze. Chce však zdôrazniť, že by nemal zakrývať zraniteľnosť systému, 
keďže ohniská chorôb zvierat a škodcov rastlín majú tendenciu cyklického výskytu a 
opätovného výskytu na území EÚ. Mala by sa ďalej zvážiť potreba zriadiť priamy 
mechanizmus na reakciu na rozsiahle núdzové situácie postihujúce potraviny, zvieratá a 
rastliny.
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Celkovo sa v rámci nedávno vykonaného hodnotenia v polovici obdobia ukázalo, že 
nariadenie (EÚ) č. 652/2014 funguje v rámci svojho politického kontextu dobre. Všetky 
činnosti, ktoré dostávajú finančnú podporu EÚ v tejto oblasti, sa osvedčili pri plnení cieľov 
programu pre potravinový reťazec, ako aj celkových priorít Komisie vrátane fungovania 
účinného vnútorného trhu a podpory obchodu s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ.

Spravodajca sa domnieva, že program poskytuje účinnú podporu MSP počas celého ich 
životného cyklu a prispieva k vykonávaniu programu trvalo udržateľného rozvoja Organizácie 
Spojených národov do roku 2030, a to aj prostredníctvom vyvažovania hospodárskeho, 
sociálneho a environmentálneho rozmeru trvalo udržateľného rozvoja.

Vzhľadom na ďalší VFR sa očakáva, že opatrenia týkajúce sa zdravia zvierat budú naďalej 
predstavovať najväčší podiel rozpočtu potravinového reťazca. Opatrenia v oblasti zdravia 
rastlín sa stávajú veľmi dôležitými z dôvodu rastúcej globalizácie a obchodu, pričom ich 
sprevádzajú nové ohrozenia zdravia rastlín. V rámci úradných kontrol by sa takisto mala 
naďalej poskytovať podpora členským štátom, keďže sú základným nástrojom na overovanie 
a monitorovanie toho, či sa príslušné požiadavky Únie vykonávajú, dodržiavajú a presadzujú, 
a financovanie týchto činností by preto malo byť pre Úniu prioritou.

Spravodajca je presvedčený, že kľúčovou výzvou pre ďalšie programové obdobie je 
narastajúca zložitosť dodávateľských reťazcov potravín, pričom globalizácia obchodu 
znamená viac príležitostí, ale aj zvýšené riziko v dôsledku globálnych vektorov a 
celosvetových ochorení. V tejto súvislosti treba klásť väčší dôraz najmä na prevenciu, najmä 
pokiaľ ide o cezhraničné exotické choroby zo susedných tretích krajín.

Výkonnosť programu pre potravinový reťazec po roku 2020 sa bude monitorovať 
prostredníctvom komplexného súboru ukazovateľov zameraných na činnosti (ukazovatele 
výstupov) a výsledky (ukazovatele dôsledkov) doplneného o niekoľko hospodárskych 
ukazovateľov na hodnotenie účinnosti príslušných výdavkových opatrení (ukazovatele 
nákladovej efektívnosti) realizovaných v rámci rôznych oblastí politiky, na ktoré sa program 
vzťahuje.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto 
pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Základom fungovania vnútorného (3) Základom fungovania vnútorného 
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trhu je veľké množstvo právnych predpisov 
Únie. Týka sa to najmä 
konkurencieschopnosti, normalizácie, 
ochrany spotrebiteľa, dohľadu nad trhom
a regulácie potravinového reťazca, ale aj 
pravidiel týkajúcich sa obchodných 
a finančných transakcií a podpory 
spravodlivej hospodárskej súťaže, ktoré 
zabezpečia rovnaké podmienky pre 
fungovanie vnútorného trhu.

trhu je veľké množstvo právnych predpisov 
Únie. Týka sa to najmä 
konkurencieschopnosti, normalizácie, 
ochrany spotrebiteľa, ochrany životného 
prostredia, ochrany dobrých životných 
podmienok zvierat, dohľadu nad 
trhom, regulácie potravinového reťazca a 
hospodárskej udržateľnosti, ale aj 
pravidiel týkajúcich sa obchodných 
a finančných transakcií a podpory 
spravodlivej hospodárskej súťaže, ktoré 
zabezpečia rovnaké podmienky pre 
fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V súčasnosti existuje viacero 
programov pre akcie Únie v oblasti 
konkurencieschopnosti podnikov vrátane 
MSP, ochrany spotrebiteľa, zákazníkov 
a koncových používateľov v oblasti 
finančných služieb, tvorby politiky 
v oblasti finančných služieb 
a potravinového reťazca. Niektoré ďalšie 
činnosti sú financované priamo v rámci 
rozpočtových položiek vnútorného trhu. Je 
potrebné zefektívniť a využívať synergie 
medzi rôznymi akciami a vytvoriť 
pružnejší a agilnejší rámec financovania 
činností zameraných na dosiahnutie dobre 
fungujúceho vnútorného trhu, a to 
z hľadiska nákladov čo najefektívnejším 
spôsobom. Preto je potrebné zriadiť nový 
program, ktorý by spájal činnosti 
financované v rámci týchto iných 
programov a iných príslušných 
rozpočtových položiek. Program by mal 
zahŕňať aj nové iniciatívy, ktorých cieľom 
je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu.

(5) V súčasnosti existuje viacero
programov pre akcie Únie v oblasti 
konkurencieschopnosti podnikov vrátane 
MSP, ochrany spotrebiteľa, zákazníkov 
a koncových používateľov v oblasti 
finančných služieb, tvorby politiky 
v oblasti finančných služieb 
a potravinového reťazca. Niektoré ďalšie 
činnosti sú financované priamo v rámci 
rozpočtových položiek vnútorného trhu. Je 
potrebné zefektívniť a využívať synergie 
medzi rôznymi akciami a vytvoriť 
pružnejší a agilnejší rámec financovania 
činností zameraných na dosiahnutie dobre 
fungujúceho vnútorného trhu, a to 
z hľadiska nákladov čo najefektívnejším 
spôsobom, a zároveň chrániť verejný 
záujem bez poškodzovania životného 
prostredia a bez snahy porušovať pravidlá 
Únie v oblasti plytvania potravinami 
a potravinového podvodu, dobrých 
životných podmienok zvierat, úradných 
kontrol a boja proti chorobám ľudí 
a zvierat. Preto je potrebné zriadiť nový 
program, ktorý by spájal činnosti 
financované v rámci týchto iných 
programov a iných príslušných 
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rozpočtových položiek. Program by mal 
zahŕňať aj nové iniciatívy, ktorých cieľom 
je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu 
a zvýšiť úroveň ochrany zdravia ľudí 
a zvierat, dôstojnosti zvierat ako cítiacich 
bytostí a životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na rozvoj, tvorbu a šírenie 
európskej štatistiky sa vzťahuje osobitný 
európsky štatistický program zriadený 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 99/201347. S cieľom zabezpečiť 
kontinuitu tvorby a šírenia európskej 
štatistiky by mal nový program zahŕňať aj 
činnosti, na ktoré sa vzťahuje európsky 
štatistický program, na základe vytvorenia 
rámca pre rozvoj, tvorbu a šírenie 
európskej štatistiky. Tento nový program 
by mal vytvoriť finančný rámec pre 
európsku štatistiku s cieľom poskytovať 
kvalitnú, porovnateľnú a spoľahlivú 
štatistiku o Európe s cieľom podporiť 
tvorbu, vykonávanie, monitorovanie 
a hodnotenie všetkých politík Únie.

(6) Na rozvoj, tvorbu a šírenie 
európskej štatistiky sa vzťahuje osobitný 
európsky štatistický program zriadený 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 99/201347. Vypracovanie 
európskej štatistiky je nevyhnutné pre 
proces monitorovania viacročného 
finančného rámca (VFR) . S cieľom 
zabezpečiť kontinuitu tvorby a šírenia 
európskej štatistiky by mal nový program 
zahŕňať aj činnosti, na ktoré sa vzťahuje 
európsky štatistický program, na základe 
vytvorenia rámca pre rozvoj, tvorbu 
a šírenie európskej štatistiky. Tento nový 
program by mal vytvoriť finančný rámec 
pre európsku štatistiku s cieľom 
poskytovať kvalitnú, porovnateľnú 
a spoľahlivú štatistiku o Európe s cieľom 
podporiť tvorbu, vykonávanie, 
monitorovanie a hodnotenie všetkých 
politík Únie. Je však nevyhnutné, aby 
rozvoj európskej štatistiky neviedol k 
neprimeranému nárastu administratívnej 
záťaže v prípade podnikov a verejných 
subjektov.

__________________ __________________

47 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 99/2013 z 15. januára 2013 
o európskom štatistickom programe na 
roky 2013 až 2017 (Ú. v. EÚ L 39, 
9.2.2013, s. 12).

47 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 99/2013 z 15. januára 2013 
o európskom štatistickom programe na 
roky 2013 až 2017 (Ú. v. EÚ L 39, 
9.2.2013, s. 12).
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Uvedenie takých výrobkov na trh, 
ktoré nie sú v súlade s právom Únie, 
znevýhodňuje tých, ktorí dodržiavajú 
pravidlá, a môže ohroziť spotrebiteľov. 
Mnohí podnikatelia nedodržiavajú predpisy 
buď preto, že o nich nevedia, alebo 
úmyselne, aby získali konkurenčnú 
výhodu. Orgány dohľadu nad trhom sú 
často nedostatočne financované 
a obmedzené štátnymi hranicami, zatiaľ čo 
podnikatelia obchodujú na úrovni Únie 
alebo dokonca na globálnej úrovni. Najmä 
v prípade elektronického obchodu majú 
orgány dohľadu nad trhom veľké ťažkosti 
vysledovať nevyhovujúce výrobky 
dovezené z tretích krajín a identifikovať 
zodpovedný subjekt v rámci svojej 
jurisdikcie. Program by mal preto byť 
zameraný na posilnenie súladu výrobkov 
prostredníctvom poskytovania správnych 
stimulov pre podnikateľov, zintenzívnenia 
kontrol súladu a podpory užšej 
cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi 
presadzovania práva. Program by mal 
takisto prispieť ku konsolidácii 
existujúceho rámca pre činnosti dohľadu 
nad trhom, podporiť spoločné akcie 
orgánov dohľadu nad trhom z rôznych 
členských štátov, zlepšiť výmenu 
informácií a podporiť zbližovanie a užšiu 
integráciu činností dohľadu nad trhom.

(12) Uvedenie takých výrobkov na trh, 
ktoré nie sú v súlade s právom Únie, 
znevýhodňuje tých, ktorí dodržiavajú 
pravidlá, a môže ohroziť spotrebiteľov
a škodiť životnému prostrediu. Mnohí 
podnikatelia nedodržiavajú predpisy buď 
preto, že o nich nevedia, alebo úmyselne, 
aby získali konkurenčnú výhodu. Orgány 
dohľadu nad trhom sú často nedostatočne 
financované a obmedzené štátnymi 
hranicami, zatiaľ čo podnikatelia 
obchodujú na úrovni Únie alebo dokonca 
na globálnej úrovni. Najmä v prípade 
elektronického obchodu majú orgány 
dohľadu nad trhom veľké ťažkosti 
vysledovať nevyhovujúce výrobky 
dovezené z tretích krajín a identifikovať 
zodpovedný subjekt v rámci svojej 
jurisdikcie. Program by mal preto byť 
zameraný na posilnenie súladu výrobkov 
prostredníctvom poskytovania správnych 
stimulov pre podnikateľov, zintenzívnenia 
kontrol súladu a podpory užšej 
cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi 
presadzovania práva v rámci Únie aj 
s tretími krajinami. Program by mal 
takisto prispieť ku konsolidácii 
existujúceho rámca pre činnosti dohľadu 
nad trhom, podporiť spoločné akcie 
orgánov dohľadu nad trhom z rôznych 
členských štátov, zlepšiť výmenu 
informácií a podporiť zbližovanie a užšiu 
integráciu činností dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16



PE627.841v02-00 8/30 AD\1169365SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na dosiahnutie cieľov programu 
a na uľahčenie života občanov a podnikov 
je potrebné zaviesť kvalitné verejné služby 
zamerané na používateľa. To znamená, že 
orgány verejnej správy budú musieť začať 
pracovať novými spôsobmi, prekonať 
obmedzenia spôsobené izolovanosťou 
jednotlivých častí verejnej správy a zapojiť 
sa do spoločnej tvorby týchto verejných 
služieb s občanmi a podnikmi. Okrem toho 
neustály a pokračujúci nárast 
cezhraničných aktivít na vnútornom trhu si 
vyžaduje poskytovanie aktuálnych 
informácií o právach podnikov a občanov, 
ale aj informácie vysvetľujúce 
administratívne formality. Okrem toho je 
nevyhnutné poskytovať právne 
poradenstvo a pomáhať riešiť problémy, 
ktoré sa vyskytujú na cezhraničnej úrovni. 
Taktiež je potrebné jednoduché a účinné 
prepojenie vnútroštátnych správ, ako aj 
hodnotenie fungovania vnútorného trhu na 
mieste. Program by preto mal podporovať 
tieto existujúce nástroje správy 
vnútorného trhu: portál Vaša Európa, 
ktorý by mal byť základom 
nadchádzajúcej jednotnej digitálnej 
brány, portál Vaša Európa – Poradenstvo, 
SOLVIT, informačný systém o vnútornom 
trhu a prehľad výsledkov jednotného trhu 
s cieľom zlepšiť každodenný život občanov 
a schopnosť podnikov obchodovať cez 
hranice.

(16) Na dosiahnutie cieľov programu 
a na uľahčenie života občanov a podnikov 
je potrebné zaviesť kvalitné verejné služby 
zamerané na používateľa. To znamená, že 
orgány verejnej správy budú musieť začať 
pracovať novými spôsobmi, zintenzívniť 
spoluprácu medzi jednotlivými časťami
verejnej správy a zapojiť sa do spoločnej 
tvorby týchto verejných služieb s občanmi 
a podnikmi. Okrem toho neustály 
a pokračujúci nárast cezhraničných aktivít 
na vnútornom trhu si vyžaduje 
poskytovanie aktuálnych informácií 
o právach podnikov a občanov, ale aj 
informácie vysvetľujúce administratívne 
formality. Okrem toho je nevyhnutné 
poskytovať právne poradenstvo a pomáhať 
riešiť problémy, ktoré sa vyskytujú na 
cezhraničnej úrovni. Taktiež je potrebné 
jednoduché a účinné prepojenie 
vnútroštátnych správ, ako aj hodnotenie 
fungovania vnútorného trhu na mieste. 
S cieľom zlepšiť každodenný život 
občanov a schopnosť podnikov 
obchodovať cez hranice by program mal 
podporovať tieto existujúce nástroje 
správy vnútorného trhu:

* portál Vaša Európa, ktorý by mal byť 
základom nadchádzajúcej jednotnej 
digitálnej brány;

* portál Vaša Európa – Poradenstvo;

* SOLVIT;

* informačný systém o vnútornom trhu;

* prehľad výsledkov jednotného trhu.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Vykonávanie a rozvoj vnútorného 
trhu v oblasti finančných služieb, finančnej 
stability a únie kapitálových trhov vrátane 
udržateľného financovania vo veľkej miere 
závisí od politických opatrení Únie 
založených na dôkazoch. V záujme 
dosiahnutia tohto cieľa by mala Komisia 
mať aktívnu úlohu, pokiaľ ide o neustále 
monitorovanie finančných trhov 
a finančnej stability, posudzovanie 
vykonávania právnych predpisov Únie 
členskými štátmi, hodnotenie, či sú 
existujúce právne predpisy vhodné na daný 
účel, a určenie potenciálnych oblastí akcií, 
v ktorých dochádza k vzniku nových rizík, 
s nepretržitou účasťou zainteresovaných 
strán počas celého cyklu tvorby politiky. 
Tieto činnosti závisia od vypracovania 
analýz, štúdií, školiacich materiálov, 
prieskumov, posudzovania zhody, 
hodnotení a štatistík a sú podporované 
informačnými systémami 
a komunikačnými nástrojmi.

(19) Vykonávanie a rozvoj vnútorného 
trhu v oblasti finančných služieb, finančnej 
stability a únie kapitálových trhov vrátane 
udržateľného financovania vo veľkej miere 
závisí od politických opatrení Únie 
založených na dôkazoch. V záujme 
dosiahnutia tohto cieľa by mala Komisia 
mať aktívnu úlohu, pokiaľ ide o neustále 
monitorovanie finančných trhov 
a finančnej stability, posudzovanie 
vykonávania právnych predpisov Únie 
členskými štátmi, hodnotenie, či sú 
existujúce právne predpisy vhodné na daný 
účel, a určenie potenciálnych oblastí akcií, 
v ktorých dochádza k vzniku nových rizík, 
s nepretržitou účasťou zainteresovaných 
strán, skupín občanov, MVO a verejnosti 
vo všeobecnosti počas celého cyklu tvorby 
politiky. Tieto činnosti závisia od 
vypracovania analýz, štúdií, školiacich 
materiálov, prieskumov, posudzovania 
zhody, hodnotení a štatistík a sú 
podporované informačnými systémami 
a komunikačnými nástrojmi.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1606/200255 sa 
medzinárodné štandardy finančného 
výkazníctva (IFRS) schválené Radou pre 
medzinárodné účtovné štandardy, ako aj 
súvisiace interpretácie Výboru pre 
interpretáciu medzinárodného finančného 
výkazníctva, majú začleniť do právneho 
poriadku Únie, aby boli uplatňované 
spoločnosťami, ktorých cenné papiere sú 
kótované na regulovanom trhu v Únii, a to 
len v prípade, že IFRS budú spĺňať kritériá 

(33) V súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1606/200255 sa 
medzinárodné štandardy finančného 
výkazníctva (IFRS) schválené Radou pre 
medzinárodné účtovné štandardy, ako aj 
súvisiace interpretácie Výboru pre 
interpretáciu medzinárodného finančného 
výkazníctva, majú začleniť do právneho 
poriadku Únie, aby boli uplatňované 
spoločnosťami, ktorých cenné papiere sú 
kótované na regulovanom trhu v Únii, a to 
len v prípade, že IFRS budú spĺňať kritériá 
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stanovené v uvedenom nariadení vrátane 
požiadavky, aby účtovné závierky 
poskytovali „pravdivý a verný obraz“, ako 
sa stanovuje v článku 4 ods. 3 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2013/34/EÚ56, a prospievať európskemu 
verejnému blahu. Tieto medzinárodné 
účtovné štandardy treba vypracúvať 
v rámci transparentného a demokraticky 
zodpovedného procesu. IFRS preto 
zohrávajú zásadnú úlohu pri fungovaní 
vnútorného trhu a Únia má priamy záujem 
zabezpečiť, aby výsledkom procesu, 
prostredníctvom ktorého sa IFRS 
vypracúvajú a schvaľujú, boli štandardy, 
ktoré sú v súlade s požiadavkami právneho 
rámca vnútorného trhu. Preto je dôležité 
stanovenie vhodných podmienok 
financovania Nadácie IFRS.

stanovené v uvedenom nariadení vrátane 
požiadavky, aby účtovné závierky 
poskytovali „pravdivý a verný obraz“, ako 
sa stanovuje v článku 4 ods. 3 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2013/34/EÚ56, a prospievať európskemu 
verejnému blahu. V tejto súvislosti je 
dôležité poznamenať, že ak existuje 
rozpor medzi účtovným „štandardom“ 
a právnym predpisom, právny predpis má 
vždy prednosť. Tieto medzinárodné 
účtovné štandardy treba vypracúvať 
v rámci transparentného a demokraticky 
zodpovedného procesu. IFRS preto 
zohrávajú zásadnú úlohu pri fungovaní 
vnútorného trhu a Únia má priamy záujem 
zabezpečiť, aby výsledkom procesu, 
prostredníctvom ktorého sa IFRS 
vypracúvajú a schvaľujú, boli štandardy, 
ktoré sú v súlade s požiadavkami právneho 
rámca vnútorného trhu. Preto je dôležité 
stanovenie vhodných podmienok 
financovania Nadácie IFRS.

_________________ _________________

55 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 
o uplatňovaní medzinárodných účtovných 
noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).

55 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 
o uplatňovaní medzinárodných účtovných 
noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).

56 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o 
ročných účtovných závierkach, 
konsolidovaných účtovných závierkach a 
súvisiacich správach určitých druhov 
podnikov, ktorou sa mení smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 
78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 
182, 29.6.2013, s. 19).

56 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o 
ročných účtovných závierkach, 
konsolidovaných účtovných závierkach a 
súvisiacich správach určitých druhov 
podnikov, ktorou sa mení smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 
78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 
182, 29.6.2013, s. 19).

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Kontrola vhodnosti práva Únie (40) Kontrola vhodnosti práva Únie 
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v oblasti ochrany spotrebiteľov 
a marketingu, ktorú vykonala Komisia 
v máji 2017, odhalila potrebu lepšie 
presadzovať pravidlá a uľahčiť nápravu, 
keď dôjde k poškodeniu spotrebiteľov 
z dôvodu porušenia práva v oblasti ochrany 
spotrebiteľov. Komisia na základe toho 
v apríli 2018 schválila „Novú dohodu pre 
spotrebiteľov“, s cieľom okrem iného 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so 
spotrebiteľmi na celom vnútornom trhu 
v súvislosti s dvojakými normami kvality, 
zlepšenie kapacity členských štátov 
v oblasti presadzovania práva, zvýšenia 
bezpečnosti výrobkov, posilnenie 
medzinárodnej spolupráce a nové možnosti 
nápravy, a to najmä prostredníctvom 
podávania žalôb v zastúpení oprávnenými 
subjektmi. Program by sa mal zamerať na 
podporu spotrebiteľskej politiky na základe 
zvyšovania povedomia a budovania 
znalostí, budovania kapacít a výmeny 
najlepších postupov medzi 
spotrebiteľskými organizáciami a orgánmi 
na ochranu spotrebiteľa, vytvárania sietí 
a rozvoja informácií o trhu, posilnenia 
okrem iného informačnej základne 
o fungovaní vnútorného trhu pre 
spotrebiteľov, IT systémov 
a komunikačných nástrojov.

v oblasti ochrany spotrebiteľov 
a marketingu, ktorú vykonala Komisia 
v máji 2017, odhalila potrebu lepšie 
presadzovať pravidlá a uľahčiť nápravu, 
keď dôjde k poškodeniu spotrebiteľov 
z dôvodu porušenia práva v oblasti ochrany 
spotrebiteľov. Komisia schválila „Novú 
dohodu pre spotrebiteľov“, s cieľom okrem 
iného zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie 
so spotrebiteľmi na celom vnútornom trhu 
v súvislosti s dvojakými normami kvality
medzi členskými štátmi, zlepšenie kapacity 
členských štátov v oblasti presadzovania 
práva, zvýšenia bezpečnosti výrobkov, 
posilnenie medzinárodnej spolupráce 
a nové možnosti nápravy, a to najmä 
prostredníctvom podávania žalôb 
v zastúpení oprávnenými subjektmi. 
Program by sa mal zamerať na podporu 
spotrebiteľskej politiky na základe 
zvyšovania povedomia a budovania 
znalostí, budovania kapacít a výmeny 
najlepších postupov medzi 
spotrebiteľskými organizáciami a orgánmi 
na ochranu spotrebiteľa, vytvárania sietí 
a rozvoja informácií o trhu, posilnenia 
okrem iného informačnej základne 
o fungovaní vnútorného trhu pre 
spotrebiteľov, IT systémov 
a komunikačných nástrojov.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) Na to, aby vnútorný trh fungoval 
efektívne, je potrebná vysoká úroveň 
ochrany zdravia v celom potravinovom 
dodávateľskom reťazci. Bezpečný 
a udržateľný potravinový dodávateľský 
reťazec je predpokladom fungovania pre 
spoločnosť a vnútorný trh. Cezhraničné 
krízy v oblasti zdravia a obavy týkajúce sa 
potravín narúšajú fungovanie vnútorného 
trhu tým, že obmedzujú pohyb osôb 

(44) Na ochranu spotrebiteľov 
a životného prostredia, ako aj na to, aby 
vnútorný trh fungoval efektívne, je 
potrebná vysoká úroveň ochrany zdravia 
v celom potravinovom dodávateľskom 
reťazci. Bezpečný a udržateľný 
potravinový dodávateľský reťazec je 
predpokladom fungovania pre spoločnosť 
a vnútorný trh. Ako preukázali nedávne 
incidenty, ako napr. kontaminácia vajec 
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a tovaru a narúšajú výrobu. fipronilom v roku 2017 a škandál s 
konským mäsom v roku 2013, cezhraničné 
krízy v oblasti zdravia a obavy týkajúce sa 
potravín narúšajú fungovanie vnútorného 
trhu tým, že obmedzujú pohyb osôb 
a tovaru a narúšajú výrobu. Zabezpečenie 
vysokých hygienických noriem, dobrých 
životných podmienok zvierat a ochrany 
zdravia v rámci celého potravinového 
dodávateľského reťazca by preto malo 
byť prioritou.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) Vzhľadom na osobitnú povahu 
opatrení týkajúcich sa vysokej úrovne 
zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci 
celého potravinového reťazca je potrebné 
v tomto nariadení stanoviť osobitné kritériá 
oprávnenosti, pokiaľ ide o poskytovanie 
grantov a využívanie verejného 
obstarávania. Odchylne od nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) (nariadenie o rozpočtových 
pravidlách), ako výnimka zo zásady 
neretroaktivity, by náklady na núdzové 
opatrenia v dôsledku ich naliehavej a 
nepredvídateľnej povahy mali byť 
oprávnené na financovanie a mali by 
zahŕňať aj náklady vzniknuté v dôsledku 
podozrenia na výskyt choroby alebo 
škodcov, za predpokladu, že sa toto 
podozrenie následne potvrdí a oznámi sa 
Komisii. Komisia by mala prijať 
zodpovedajúce rozpočtové záväzky 
a vykonať platby oprávnených výdavkov,
po podpísaní právnych záväzkov a po 
posúdení žiadostí o platbu predložených 
členskými štátmi. Oprávnené by mali byť 
aj náklady na ochranné opatrenia prijaté 
v prípade priameho ohrozenia stavu 
zdravia v Únii v dôsledku výskytu alebo 
vývoja určitých chorôb zvierat a zoonóz na 
území tretej krajiny, členského štátu alebo 

(46) Vzhľadom na osobitnú povahu 
opatrení týkajúcich sa vysokej úrovne 
zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci 
celého potravinového reťazca je potrebné 
v tomto nariadení stanoviť osobitné kritériá 
oprávnenosti, pokiaľ ide o poskytovanie 
grantov a využívanie verejného 
obstarávania. Odchylne od nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom)61 (nariadenie o rozpočtových 
pravidlách), ako výnimka zo zásady 
neretroaktivity, by náklady na núdzové 
opatrenia v dôsledku ich naliehavej a 
nepredvídateľnej povahy mali byť 
oprávnené na financovanie a mali by 
zahŕňať aj náklady vzniknuté v dôsledku 
podozrenia na výskyt choroby alebo 
škodcov, za predpokladu, že sa toto 
podozrenie následne potvrdí a oznámi sa 
Komisii. Komisia by mala prijať 
zodpovedajúce rozpočtové záväzky 
a vykonať platby oprávnených výdavkov, 
po podpísaní právnych záväzkov a po 
posúdení žiadostí o platbu predložených 
členskými štátmi. Oprávnené by mali byť 
aj náklady na preventívne a ochranné 
opatrenia prijaté v prípade priameho 
ohrozenia stavu zdravia v Únii v dôsledku 
výskytu alebo vývoja určitých chorôb
zvierat a zoonóz na území tretej krajiny, 



AD\1169365SK.docx 13/30 PE627.841v02-00

SK

zámorských krajín a území, ako aj na 
ochranné opatrenia alebo iné relevantné 
činnosti prijaté na podporu stavu zdravia 
rastlín v Únii.

členského štátu alebo zámorských krajín 
a území, ako aj na ochranné opatrenia 
alebo iné relevantné činnosti prijaté na 
podporu stavu zdravia rastlín v Únii.

_________________ _________________

61 [doplniť] 61 [doplniť]

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Úradné kontroly, ktoré vykonávajú 
členské štáty, predstavujú základný 
nástroj na overenie a monitorovanie, či sa 
požiadavky Únie vykonávajú, dodržiavajú 
a presadzujú. Efektívnosť a účinnosť 
systémov úradných kontrol je rozhodujúca 
na udržanie vysokej úrovne bezpečnosti 
ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého 
potravinového reťazca pri súčasnom 
zaistení vysokej úrovne ochrany životného 
prostredia a dobrých životných podmienok 
zvierat. Pre tieto kontrolné opatrenia by 
mala byť k dispozícii finančná podpora 
Únie. Finančný príspevok by mal byť 
dostupný najmä pre referenčné laboratóriá 
Únie, aby sa im pomohlo znášať náklady 
vyplývajúce z vykonávania pracovných 
programov schválených Komisiou. Keďže 
účinnosť úradných kontrol navyše závisí aj 
od toho, či majú orgány kontroly 
k dispozícii dobre pripravený personál, 
ktorý má primerané poznatky o práve Únie,
Únia by sa mala podieľať na ich odbornej 
príprave a príslušných výmenných 
programoch organizovaných príslušnými 
orgánmi.

(47) Vzhľadom na čoraz 
globalizovanejší potravinový reťazec sú 
úradné kontroly, ktoré vykonávajú členské 
štáty, dnes viac ako kedykoľvek predtým 
základným nástrojom na overovanie
a monitorovanie, či sa požiadavky Únie 
vykonávajú, dodržiavajú a presadzujú, 
najmä čo sa týka dovážaných 
potravinových výrobkov. Efektívnosť 
a účinnosť systémov úradných kontrol je 
rozhodujúca na udržanie vysokej úrovne 
bezpečnosti ľudí, zvierat a rastlín v rámci 
celého potravinového reťazca, ako aj pre 
dôveru spotrebiteľov, pri súčasnom 
zaistení vysokej úrovne ochrany životného 
prostredia a dobrých životných podmienok 
zvierat. Pre tieto kontrolné opatrenia by 
mala byť k dispozícii finančná podpora 
Únie. Finančný príspevok by mal byť 
dostupný najmä pre referenčné laboratóriá 
Únie, aby sa im pomohlo znášať náklady 
vyplývajúce z vykonávania pracovných 
programov schválených Komisiou. Mal by 
byť k dispozícii aj finančný príspevok na 
zvýšenie úrovne kontrol dovozu, aby sa 
bojovalo proti javom, ako je napríklad 
nezákonný dovoz mäsa z divých zvierat, 
ktorý môže ohroziť ľudské zdravie 
a spôsobiť stratu biodiverzity. Keďže 
účinnosť úradných kontrol závisí aj od 
toho, či majú orgány kontroly k dispozícii 
dobre pripravený personál, ktorý má 
primerané poznatky o práve Únie, Únia by 
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sa mala podieľať na ich odbornej príprave 
a príslušných výmenných programoch 
organizovaných príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) V Dohode o Európskom 
hospodárskom priestore sa stanovuje 
spolupráca v oblastiach, ktoré patria do 
pôsobnosti tohto programu, medzi Úniou 
a jej členskými štátmi na jednej strane 
a krajinami Európskeho združenia voľného 
obchodu, ktoré sú zapojené do Európskeho 
hospodárskeho priestoru, na strane druhej. 
Malo by sa tiež stanoviť, že do programu 
sa môžu zapojiť aj iné krajiny, vrátane 
krajín, ktoré susedia s Úniou, ako aj 
krajiny, ktoré sa uchádzajú o členstvo 
v Únii, kandidátske krajiny alebo krajiny 
pristupujúce k Únii. Okrem toho by 
program mal byť v oblasti európskej 
štatistiky otvorený pre Švajčiarsko v súlade 
s Dohodou medzi Európskym 
spoločenstvom a Švajčiarskou 
konfederáciou o spolupráci v oblasti 
štatistiky64.

(55) V Dohode o Európskom 
hospodárskom priestore sa stanovuje 
spolupráca v oblastiach, ktoré patria do 
pôsobnosti tohto programu, medzi Úniou 
a jej členskými štátmi na jednej strane 
a krajinami Európskeho združenia voľného 
obchodu, ktoré sú zapojené do Európskeho 
hospodárskeho priestoru, na strane druhej. 
Pod podmienkou dodržiavania všetkých 
jeho pravidiel a predpisov by sa tiež malo
stanoviť, že do programu sa môžu zapojiť 
aj iné krajiny, vrátane krajín, ktoré susedia 
s Úniou, ako aj krajiny, ktoré sa uchádzajú 
o členstvo v Únii, kandidátske krajiny
alebo krajiny pristupujúce k Únii. Okrem 
toho by program mal byť v oblasti 
európskej štatistiky otvorený pre 
Švajčiarsko v súlade s Dohodou medzi 
Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou 
konfederáciou o spolupráci v oblasti 
štatistiky64.

_________________ _________________

64 Ú. v. EÚ L 90, 28.3.2006, s. 2. 64 Ú. v. EÚ L 90, 28.3.2006, s. 2.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56) Tretie krajiny, ktoré sú členmi 
Európskeho hospodárskeho priestoru 
(EHP), sa môžu zúčastňovať na 
programoch Únie v rámci spolupráce 

(56) Pod podmienkou dodržiavania 
všetkých jeho pravidiel a predpisov sa 
tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho 
hospodárskeho priestoru (EHP), môžu 
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založenej podľa Dohody o EHP, v ktorej sa 
stanovuje vykonávanie programov 
rozhodnutím podľa uvedenej dohody. 
Tretie krajiny sa tiež môžu zúčastňovať na 
základe iných právnych nástrojov. V tomto 
nariadení by sa malo zaviesť osobitné 
ustanovenie, ktorým sa zabezpečí udelenie 
potrebných práv a prístupu, ktorý je 
požadovaný pre zodpovedného 
povoľujúceho úradníka, Európsky úrad pre 
boj proti podvodom (OLAF) a Európsky 
dvor audítorov, aby mohli komplexne 
vykonávať svoje príslušné právomoci.

zúčastňovať na programoch Únie v rámci 
spolupráce založenej podľa Dohody 
o EHP, v ktorej sa stanovuje vykonávanie 
programov rozhodnutím podľa uvedenej 
dohody. Tretie krajiny sa tiež môžu 
zúčastňovať na základe iných právnych 
nástrojov. V tomto nariadení by sa malo 
zaviesť osobitné ustanovenie, ktorým sa 
zabezpečí udelenie potrebných práv 
a prístupu, ktorý je požadovaný pre 
zodpovedného povoľujúceho úradníka, 
Európsky úrad pre boj proti podvodom 
(OLAF) a Európsky dvor audítorov, aby 
mohli komplexne vykonávať svoje 
príslušné právomoci.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(65) Program by mal podporovať 
synergie a doplnkovosť, pokiaľ ide o MSP 
a podporu podnikania v rámci Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja zriadeného 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) [...]69. Špecializovaný nástroj pre 
MSP, Fond InvestEU, zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]70, 
bude navyše poskytovať záruky za dlhy a 
kapitálovú podporu na zlepšenie prístupu 
MSP k financovaniu a jeho dostupnosti pre 
MSP. Program by sa mal takisto usilovať o 
synergie s vesmírnym programom 
zriadeným nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) [...]71, pokiaľ ide 
o podporu MSP pri využívaní prelomových 
inovácií a iných riešení vyvinutých v rámci 
uvedených programov.

(65) Program by mal podporovať 
synergie a doplnkovosť, pokiaľ ide o MSP 
a podporu podnikania v rámci Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja zriadeného 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) [...]69. Špecializovaný nástroj pre 
MSP, Fond InvestEU, zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]70, 
bude navyše poskytovať záruky za dlhy a 
kapitálovú podporu na zlepšenie prístupu 
MSP k financovaniu a jeho dostupnosti pre 
MSP a mikropodniky. Program by sa mal 
takisto usilovať o synergie s vesmírnym 
programom zriadeným nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]71, 
pokiaľ ide o podporu MSP pri využívaní 
prelomových inovácií a iných riešení 
vyvinutých v rámci uvedených programov.

_________________ _________________

69 COM(2018) 372 final. 69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final. 70 COM(2018) 439 final.

71 COM(2018) 447 final. 71 COM(2018) 447 final.
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(77) S cieľom zohľadniť situácie 
vyvolané chorobami zvierat, ktoré majú 
významný vplyv na živočíšnu výrobu alebo 
obchod, na vývoj zoonóz, ktoré 
predstavujú hrozbu pre ľudí, alebo na nový 
vedecký alebo epidemiologický vývoj, ako 
aj choroby zvierat, pri ktorých existuje 
pravdepodobnosť nového ohrozenia Únie, 
by sa Komisii mala udeliť právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
pokiaľ ide o zmeny zoznamu chorôb 
zvierat a zoonóz. Na zabezpečenie 
účinného posúdenia pokroku programu pri 
plnení jeho cieľov by sa na Komisiu mala 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie s cieľom preskúmať alebo 
doplniť ukazovatele na meranie 
špecifických cieľov, ak sa to považuje za 
potrebné, a doplniť toto nariadenie 
prostredníctvom ustanovení o zriadení 
rámca monitorovania a hodnotenia. Je 
obzvlášť dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila primerané
konzultácie, a to aj na úrovni expertov, 
a aby sa tieto konzultácie uskutočňovali 
v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. 
Predovšetkým, v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom 
z členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematicky 
prístup na zasadnutia skupín odborníkov 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

(77) S cieľom zohľadniť situácie 
vyvolané chorobami zvierat, ktoré majú 
významný vplyv na živočíšnu výrobu alebo 
obchod, na vývoj zoonóz, ktoré 
predstavujú hrozbu pre ľudí, alebo na nový 
vedecký alebo epidemiologický vývoj, ako 
aj choroby zvierat, pri ktorých existuje 
pravdepodobnosť nového ohrozenia Únie, 
by sa mala na Komisiu delegovať
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
pokiaľ ide o zmeny zoznamu chorôb 
zvierat a zoonóz. Na zabezpečenie 
účinného posúdenia pokroku programu pri 
plnení jeho cieľov by mala na Komisiu 
mala delegovať právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie s cieľom 
preskúmať alebo doplniť ukazovatele na 
meranie špecifických cieľov, ak sa 
považuje za potrebné, a doplniť toto 
nariadenie prostredníctvom ustanovení 
o zriadení rámca monitorovania 
a hodnotenia. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj 
na úrovni expertov, a aby sa tieto 
konzultácie uskutočňovali v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Takisto by 
sa mali viesť konzultácie so 
zainteresovanými stranami 
a spotrebiteľskými organizáciami.
V záujme rovnakého zastúpenia pri 
príprave delegovaných aktov sa všetky 
dokumenty doručujú Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
odborníkom z členských štátov a odborníci 
Európskeho parlamentu a Rady majú 
systematicky prístup na zasadnutia skupín 
odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú 
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prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) chrániť zdravie ľudí, zvierat 
a rastlín a posilňovať postavenie občanov, 
či už prijímaním potrebných opatrení na 
zlepšenie vysledovateľnosti produktov 
a vykonávania kontrol týkajúcich sa 
výrobného procesu alebo procesu 
pestovania produktov, alebo aj 
zabezpečovaním dobrých životných 
podmienok zvierat;

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, 
a najmä chrániť a posilňovať postavenie 
občanov, spotrebiteľov a podnikov, najmä 
mikro, malých a stredných podnikov 
(MSP) prostredníctvom presadzovania 
práva Únie, uľahčenia prístupu na trh, 
tvorby noriem a podpory zdravia ľudí, 
rastlín, zdravia zvierat a dobrých životných 
podmienok zvierat; ako aj posilniť 
spoluprácu medzi príslušnými orgánmi 
členských štátov a medzi príslušnými 
orgánmi členských štátov a Komisiou 
a decentralizovanými agentúrami Únie;

a) zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, 
a najmä chrániť a posilňovať postavenie 
občanov, spotrebiteľov a podnikov, najmä 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov (MSP) prostredníctvom 
presadzovania práva Únie, uľahčenia 
prístupu na trh, tvorby noriem a podpory 
zdravia ľudí, rastlín, zdravia zvierat 
a dobrých životných podmienok zvierat; 
ako aj vysokej úrovne ochrany 
spotrebiteľa a dohľadu nad trhom v celej 
EÚ;

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zefektívniť vnútorný trh, uľahčiť 
prevenciu a odstraňovanie prekážok, 
podporovať tvorbu, vykonávanie 
a presadzovanie právnych predpisov Únie 
v oblastiach vnútorného trhu s tovarom 
a so službami, verejného obstarávania, 
dohľadu nad trhom, ako aj v oblasti práva 
obchodných spoločností, zmluvného 
a mimozmluvného práva, boja proti praniu 
špinavých peňazí, voľného pohybu 
kapitálu, finančných služieb a hospodárskej 
súťaže vrátane tvorby nástrojov na 
riadenie;

a) zefektívniť vnútorný trh, podporiť 
miestny hospodársky rozvoj, uľahčiť 
prevenciu a odstraňovanie prekážok, 
podporovať tvorbu, vykonávanie 
a presadzovanie právnych predpisov Únie 
v oblastiach vnútorného trhu s tovarom 
a so službami, verejného obstarávania, 
dohľadu nad trhom, ako aj v oblasti práva 
obchodných spoločností, zmluvného 
a mimozmluvného práva, boja proti praniu 
špinavých peňazí, voľného pohybu 
kapitálu, finančných služieb a hospodárskej 
súťaže vrátane tvorby nástrojov na 
riadenie;

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno d – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) posilnenie postavenia, pomoc a 
vzdelávanie spotrebiteľov, podnikov a 
občianskej spoločnosti; zabezpečenia 
vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, 
podporou udržateľnej spotreby a 
bezpečnosti výrobkov, najmä podporou 
príslušných orgánov presadzovania práva, 
organizácií zastupujúcich spotrebiteľov a 
akcií zameraných na spoluprácu; zaistením, 
že všetci spotrebitelia majú prístup k 
náprave, a poskytovaním primeraných 
informácií o trhoch a spotrebiteľoch;

i) posilnenie postavenia, pomoc a 
vzdelávanie spotrebiteľov, podnikov a 
občianskej spoločnosti; najmä v oblasti 
udržateľných spotrebiteľských návykov a 
udržateľných výrobných procesov;
zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov o 
výrobkoch; zabezpečenia vysokej úrovne 
ochrany spotrebiteľov, podporou 
udržateľnej spotreby a bezpečnosti 
výrobkov, najmä podporou príslušných 
orgánov presadzovania práva, organizácií 
zastupujúcich spotrebiteľov a akcií 
zameraných na spoluprácu; zaistením, že 
všetci spotrebitelia majú prístup k náprave 
a poskytovaním primeraných informácií o 
trhoch a spotrebiteľoch;

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno d – bod ii a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iia) zabezpečenia zlepšenia systému 
vysledovateľnosti výrobkov, najmä 
prostredníctvom používania kódov QR, 
aby sa v rámci celého potravinového 
reťazca uľahčilo odhalenie tých 
výrobkov, ktoré nie sú v súlade s právnymi 
predpismi;

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) prispievať k vysokej úrovni zdravia 
ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého 
potravinového reťazca a v súvisiacich 
oblastiach, okrem iného prostredníctvom 
prevencie a eradikácie chorôb a škodcov 
a podpory zlepšovania dobrých životných 
podmienok zvierat, ako aj trvalo 
udržateľnej výroby a spotreby potravín;

e) prispievať k vysokej úrovni zdravia 
ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého 
potravinového reťazca a v súvisiacich 
oblastiach, okrem iného prostredníctvom 
prevencie a eradikácie chorôb a škodcov v 
súlade s udržateľným rámcom pre 
používanie antibiotík a pesticídov 
a podpory zlepšovania dobrých životných 
podmienok zvierat, ako aj trvalo 
udržateľnej výroby a spotreby potravín, a 
tým sa zamerať na stimulovanie výskumu, 
inovácie a výmenu najlepších postupov 
medzi zainteresovanými stranami v týchto 
oblastiach;

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno e – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) pokiaľ ide o osobitné ciele v 
oblasti potravinového reťazca, okrem 
iného:

- prevenciu a eradikáciu chorôb a 
škodcov;

- podporu udržateľnej výroby a 
spotreby potravín, a to znížením plytvania 
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potravinami a informovaním 
spotrebiteľov s cieľom zabezpečiť vysoké 
normy kvality v celej Únii;

- zlepšenie účinnosti, efektívnosti a 
spoľahlivosť úradných kontrol v 
potravinovom reťazci s cieľom zabezpečiť 
riadne vykonávanie a presadzovanie 
predpisov Únie v tejto oblasti;

- podporu politík zameraných na 
zlepšenie opatrení proti antimikrobiálnej 
rezistencii,

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) vytvárať a oznamovať kvalitné 
štatistiky o Európe včasným, nestranným 
a nákladovo efektívnym spôsobom 
prostredníctvom posilnených partnerstiev 
v rámci Európskeho štatistického systému 
uvedených v článku 4 nariadenia (ES) 
č. 223/2009 a so všetkými príslušnými 
externými stranami, ako aj využívaním 
viacerých zdrojov údajov, pokročilých 
metód analýzy dát, inteligentných 
systémov a digitálnych technológií.

f) vytvárať a oznamovať kvalitné 
štatistiky o Európe včasným, nestranným 
a nákladovo efektívnym spôsobom a bez 
toho, aby to viedlo k neprimeranému 
nárastu administratívnej záťaže 
prostredníctvom posilnených partnerstiev 
v rámci Európskeho štatistického systému 
uvedených v článku 4 nariadenia (ES) 
č. 223/2009 a so všetkými príslušnými 
externými stranami, ako aj využívaním 
viacerých zdrojov údajov, pokročilých 
metód analýzy dát, inteligentných 
systémov a digitálnych technológií.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) vypracúvanie a oznamovanie 
vysokokvalitných štatistík, ako sa uvádza v 
písmene f), primeraných k miernej úrovni 
administratívnych povinností pre podniky.

Pozmeňujúci návrh 25
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Program je otvorený pre tieto tretie 
krajiny:

Pod podmienkou dodržiavania všetkých 
jeho pravidiel a predpisov je program
otvorený pre tieto tretie krajiny:

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vytváranie vhodných podmienok na 
posilnenie postavenia všetkých aktérov 
vnútorného trhu vrátane podnikov, 
občanov a spotrebiteľov, občianskej 
spoločnosti a verejných orgánov 
prostredníctvom transparentných 
informačných kampaní a kampaní na 
zvyšovanie povedomia, zdieľania 
najlepších postupov, podpory osvedčených 
postupov, výmeny a šírenia odborných 
znalostí a poznatkov, ako aj organizovania 
odbornej prípravy;

a) vytváranie vhodných podmienok na 
posilnenie postavenia všetkých aktérov 
vnútorného trhu vrátane podnikov, 
a najmä mikropodnikov, MSP, občanov 
a spotrebiteľov, občianskej spoločnosti 
a verejných orgánov prostredníctvom 
transparentných informačných kampaní 
a kampaní na zvyšovanie povedomia, 
zdieľania najlepších postupov, podpory 
osvedčených postupov, výmeny a šírenia 
odborných znalostí a poznatkov, ako aj 
organizovania odbornej prípravy;

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zabezpečenie mechanizmov pre 
občanov, spotrebiteľov, koncových 
používateľov, občiansku spoločnosť 
a zástupcov podnikov z Únie, aby mohli 
prispievať do politických diskusií, tvorby 
politík a procesu rozhodovania, najmä 
podporou fungovania zastupiteľských 
organizácií na vnútroštátnej úrovni a na 
úrovni Únie;

b) zabezpečenie mechanizmov pre 
občanov, spotrebiteľov, spotrebiteľských 
organizácií, koncových používateľov, 
občiansku spoločnosť a zástupcov 
podnikov z Únie, aby mohli prispievať do 
politických diskusií, tvorby politík 
a procesu rozhodovania, najmä podporou 
fungovania zastupiteľských organizácií na 
vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie;
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) podpora konkurencieschopnosti 
podnikov a celých odvetví hospodárstva, 
ako aj podpora MSP pri zavádzaní inovácií 
a spolupráci v rámci hodnotových reťazcov 
prostredníctvom strategického prepojenia 
ekosystémov a klastrov vrátane spoločnej 
iniciatívy v oblasti klastrov;

e) podpora konkurencieschopnosti 
podnikov a celých odvetví hospodárstva, 
ako aj podpora mikropodnikov a MSP pri 
zavádzaní inovácií a spolupráci v rámci 
hodnotových reťazcov prostredníctvom 
strategického prepojenia ekosystémov 
a klastrov vrátane spoločnej iniciatívy 
v oblasti klastrov;

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 20 prijímať delegované akty na 
zmenu prílohy III, ak je to potrebné na 
zohľadnenie situácií, ktoré sú spôsobené 
tými chorobami zvierat, ktoré majú 
významný vplyv na živočíšnu výrobu alebo 
obchod, na vývoj zoonóz, ktoré 
predstavujú hrozbu pre ľudí, alebo na nový 
vedecký alebo epidemiologický vývoj, ako 
aj na choroby zvierat, ktoré by mohli 
predstavovať novú hrozbu pre Úniu.

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 20 prijímať delegované akty na 
zmenu prílohy III, ak je to potrebné na 
zohľadnenie situácií, ktoré sú spôsobené 
tými chorobami zvierat, ktoré majú 
významný vplyv na živočíšnu výrobu alebo 
obchod, na vývoj zoonóz, ktoré 
predstavujú hrozbu pre ľudí, alebo na nový 
vedecký alebo epidemiologický vývoj, ako 
aj na choroby zvierat, ktoré by mohli 
predstavovať novú hrozbu pre Úniu. Pri 
zmene prílohy III sa zohľadňuje aj 
nezákonný dovoz potravín vzhľadom na 
zdravotné riziká, ktoré môže predstavovať.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Priebežné hodnotenie programu sa 
vykonáva hneď, ako sú k dispozícii 

2. Do ... [tri roky po začatí 
vykonávania programu] Komisia 
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dostatočné informácie o vykonávaní
programu, najneskôr však štyri roky po 
začatí vykonávania programu.

vypracuje priebežnú hodnotiacu správu
o programe týkajúcu sa dosiahnutia 
cieľov opatrení podporovaných z tohto
programu, výsledkov a vplyvov, 
efektívnosti využívania zdrojov a jeho 
pridanej hodnoty pre Úniu.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia oznámi závery týchto 
hodnotení spolu so svojimi pripomienkami 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskeho a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov.

6. Komisia predloží správy uvedené 
v odsekoch 2 a 5 spolu so svojimi 
pripomienkami Európskemu parlamentu, 
Rade, Európskemu hospodárskeho 
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov
a sprístupní ich verejnosti. Výsledky 
týchto hodnotení sa podľa potreby 
doplnia legislatívnymi návrhmi na účely 
revízie programu.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade potreby sa môžu do 
rozpočtu po roku 2027 zahrnúť rozpočtové 
prostriedky na pokrytie výdavkov 
stanovených v článku 4 ods. 3 s cieľom 
umožniť riadenie akcií, ktoré sa 
nedokončia do 31. decembra 2027.

3. Vo výnimočných prípadoch sa 
môžu do rozpočtu po roku 2027 zahrnúť 
rozpočtové prostriedky na pokrytie 
výdavkov stanovených v článku 4 ods. 3 
s cieľom umožniť riadenie akcií, ktoré sa 
nedokončia do 31. decembra 2027.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 1 – bod 1.2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) opatrenia na eradikáciu a) opatrenia na prevenciu, 
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karanténnych škodcov Únie prijaté 
príslušným orgánom členského štátu v 
súlade s článkom 16 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/2031105 alebo na základe opatrení 
Únie prijatých v súlade s článkom 28 ods. 
1 uvedeného nariadenia;

obmedzenie a/alebo eradikáciu 
karanténnych škodcov Únie prijaté 
príslušným orgánom členského štátu v 
súlade s článkom 16 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/2031105 alebo na základe opatrení 
Únie prijatých v súlade s článkom 28 ods. 
1 uvedeného nariadenia;

_________________ _________________

105 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 
o ochranných opatreniach proti škodcom 
rastlín, ktorým sa menia nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 
1143/2014 a zrušujú smernice Rady 
69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 
98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES 
a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, 
s. 4).

105 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 
o ochranných opatreniach proti škodcom 
rastlín, ktorým sa menia nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 
1143/2014 a zrušujú smernice Rady 
69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 
98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES 
a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, 
s. 4).

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 1 – bod 1.2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) opatrenia na eradikáciu škodcov 
neuvedených v zozname karanténnych 
škodcov Únie, prijaté príslušným orgánom 
členského štátu v súlade s článkom 29 
nariadenia (EÚ) 2016/2031, ktoré by mohli 
byť kvalifikované ako karanténne škodce
Únie v súlade s článkom 30 ods. 1 
uvedeného nariadenia;

b) opatrenia na prevenciu, 
obmedzenie a/alebo eradikáciu škodcov 
neuvedených v zozname karanténnych 
škodcov Únie, prijaté príslušným orgánom 
členského štátu v súlade s článkom 29 
nariadenia (EÚ) 2016/2031, ktoré by mohli 
byť kvalifikované ako karanténni 
škodcovia Únie v súlade s článkom 30 
ods. 1 uvedeného nariadenia;

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 1 – bod 1.2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) doplňujúce ochranné opatrenia c) doplňujúce ochranné opatrenia 
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prijaté proti šíreniu škodcov, proti ktorým 
boli prijaté opatrenia Únie podľa článku 28 
ods. 1 a článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 
2016/2031, iné ako eradikačné opatrenia 
uvedené v písmene a) tohto bodu 
a opatrenia na zamedzenie šírenia 
škodcov uvedené v písmene b) tohto bodu, 
keď sú dané opatrenia nevyhnutné na 
ochranu Únie pred ďalším šírením 
uvedených škodcov.

prijaté proti šíreniu škodcov, proti ktorým 
boli prijaté opatrenia Únie podľa článku 28 
ods. 1 a článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 
2016/2031, iné ako opatrenia uvedené 
v písmenách a) a b) tohto bodu, keď sú 
dané opatrenia nevyhnutné na ochranu 
Únie pred ďalším šírením uvedených 
škodcov;

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.3.4a. Opatrenia na monitorovanie 
výskytu známych, ako aj v súčasnosti 
neznámych škodcov a chorôb.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Činnosti na podporu zlepšovania
dobrých životných podmienok zvierat.

3. Činnosti a kontroly na 
zabezpečenie dobrých životných 
podmienok zvierat.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Činnosti na podporu trvalo 
udržateľnej výroby a spotreby potravín.

7. Činnosti na podporu postupov 
nízkouhlíkovej trvalo udržateľnej výroby 
a spotreby potravín, ktoré chránia životné 
prostredie a biodiverzitu, minimalizujú 
plytvanie potravinami a zabezpečujú 
vysoké normy v oblasti dobrých životných 
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podmienok zvierat, a činnosti zvyšujúce 
povedomie spotrebiteľov o týchto 
postupoch.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Databázy a automatizované 
systémy riadenia informácií potrebných na 
účinné a efektívne vykonávanie právnych 
predpisov súvisiacich so špecifickým 
cieľom uvedeným v článku 3 ods. 2 písm. 
e), ktoré majú preukázanú pridanú hodnotu 
pre Úniu ako celok.

8. Databázy a automatizované 
systémy riadenia informácií potrebných na 
účinné a efektívne vykonávanie právnych 
predpisov súvisiacich so špecifickým 
cieľom uvedeným v článku 3 ods. 2 písm. 
e), ktoré majú preukázanú pridanú hodnotu 
pre Úniu ako celok; zavedenie nových 
technológií na zlepšenie vysledovateľnosti 
výrobkov, ako sú napríklad kódy QR na 
obaloch výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Technická a vedecká činnosť 
vrátane štúdií a koordinačných činností 
potrebných na zabezpečenie správneho 
vykonávania právnych predpisov v oblasti 
súvisiacej so špecifickým cieľom 
uvedeným v článku 3 ods. 2 písm. e) a na 
prispôsobenie uvedených právnych 
predpisov vedeckému, technologickému 
a spoločenskému vývoju.

11. Technická a vedecká činnosť 
vrátane štúdií a koordinačných činností 
potrebných na zabezpečenie prevencie 
výskytu nových aj neznámych škodcov 
a chorôb a na zabezpečenie správneho 
vykonávania právnych predpisov v oblasti 
súvisiacej so špecifickým cieľom 
uvedeným v článku 3 ods. 2 písm. e) a na 
prispôsobenie uvedených právnych 
predpisov vedeckému, technologickému 
a spoločenskému vývoju.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. Činnosti vykonávané členskými 
štátmi alebo medzinárodnými 
organizáciami, ktoré pracujú s cieľom
dosiahnuť špecifický cieľ uvedený 
v článku 3 ods. 2 písm. e), na podporu 
vývoja a vykonávania pravidiel súvisiacich 
s uvedeným cieľom.

12. Činnosti vykonávané členskými 
štátmi alebo medzinárodnými 
organizáciami, ktoré sledujú cieľ
dosiahnuť špecifický cieľ uvedený 
v článku 3 ods. 2 písm. e), na podporu 
vývoja a vykonávania pravidiel súvisiacich 
s uvedeným cieľom.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15. Opatrenia v záujme ochrany 
zdravia ľudí, zvierat a rastlín a dobrých 
životných podmienok zvierat vykonávané 
na zvieratách, živočíšnych výrobkoch, 
rastlinách a rastlinných výrobkoch 
prichádzajúcich z tretích krajín na hranicu 
Únie.

15. Opatrenia v záujme ochrany 
zdravia ľudí, zvierat a rastlín a dobrých 
životných podmienok zvierat vykonávané 
na zvieratách, živočíšnych výrobkoch, 
rastlinách a rastlinných výrobkoch 
prichádzajúcich z tretích krajín na hranicu 
Únie vrátane opatrení na zvýšenie 
informovanosti spotrebiteľov o výrobkoch 
prostredníctvom riadneho označovania 
výživovej hodnoty a zložiek a v prípade 
potreby aj spôsobu chovu, názvu a objemu 
použitých pesticídov;

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Príloha II – zarážka 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– monitorovanie pokroku 
v dosahovaní cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja,

– monitorovanie pokroku 
v dosahovaní cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja a Parížskej dohody o zmene klímy,

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Príloha II – zarážka 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ďalší rozvoj štatistiky na podporu 
energetickej stratégie, obehového 
hospodárstva a stratégie pre plasty,

– zlepšovanie štatistiky na podporu 
energetickej stratégie, obehového 
hospodárstva a stratégie pre plasty,
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