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Pozmeňujúci návrh 279
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

41. S cieľom pretvoriť EÚ na ekologické, 
konkurencieschopné, nízkouhlíkové 
hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje
program zabezpečí, že do roku 2020:

41. S cieľom urobiť konkurencieschopné 
hospodárstvo, ktoré má uzavretý cyklus, je 
nízkouhlíkové, efektívne využíva zdroje 
a rešpektuje životné prostredie 
a ekosystémy, by program mal zabezpečiť, 
že do roku 2020: 

Or. it

(Pozri PN k článku 2 bodu 1 písm. b).

Pozmeňujúci návrh 280
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

41. S cieľom pretvoriť EÚ na ekologické,
konkurencieschopné, nízkouhlíkové 
hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje 
program zabezpečí, že do roku 2020:

41. Netýka sa SK verzie

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 281
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) EÚ splní svoje ciele v oblasti klímy (a) EÚ splní svoje ciele v oblasti klímy 
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a energetiky stanovené do roku 2020
a bude pracovať na znížení emisií 
skleníkových plynov do roku 2050 o 80 –
95 % oproti roku 1990 v rámci 
celosvetového úsilia obmedziť rast 
priemernej teploty na menej než 2 °C,

a energetiky, ktoré sú v súlade 
s hospodárskou klímou a medzinárodnú
situáciou v UNFCCC.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 282
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) EÚ splní  svoje ciele v oblasti klímy 
a energetiky stanovené do roku 2020 
a bude pracovať na znížení emisií 
skleníkových plynov do roku 2050 o 80 –
95 % oproti roku 1990 v rámci 
celosvetového úsilia obmedziť rast 
priemernej teploty na menej než 2 °C,

(a) EÚ splnila svoje ciele v oblasti klímy 
a energetiky stanovené do roku 2020, 
zriadila rámec politiky v oblasti energetiky 
a klímy do roku 2030, ktorý je založený na 
záväzných cieľoch emisií skleníkových 
plynov, obnoviteľnej energie 
a energetickej  účinnosti, a bude pracovať 
na znížení emisií skleníkových plynov do 
roku 2050 o 80 – 95 % oproti roku 1990 v 
rámci celosvetového úsilia obmedziť rast 
priemernej teploty na menej než 2 °C,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 283
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) EÚ splní svoje ciele v oblasti klímy 
a energetiky stanovené do roku 2020 
a bude pracovať na znížení emisií 
skleníkových plynov do roku 2050 o 80 –
95 % oproti roku 1990 v rámci 

(a) EÚ splní svoje ciele v oblasti klímy 
a energetiky stanovené do roku 2020 
a bude pracovať na znížení emisií 
skleníkových plynov do roku 2050 o 80 –
95 % oproti roku 1990 v rámci 
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celosvetového úsilia obmedziť rast 
priemernej teploty na menej než 2 °C,

celosvetového úsilia obmedziť rast 
priemernej teploty na menej než 2 °C,
Dohodli sa ciele do roku 2030 v oblasti 
klímy a energetiky a ďalšie míľniky 
energetickej účinnosti a obnoviteľnej 
energie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) významne sa zníži celkový vplyv 
priemyslu EÚ na životné prostredie vo 
všetkých hlavných priemyselných 
odvetviach a budú sa účinnejšie využívať 
zdroje.

(b) významne sa zníži celkový vplyv 
priemyslu EÚ na životné prostredie vo 
všetkých hlavných priemyselných 
odvetviach, zvýši sa účinnosť využívania 
zdrojov vďaka trhovým a politickým 
stimulom, ktoré odmeňujú najlepšie 
postupy podnikov. Účinnosť využívania 
zdrojov v celom výrobnom reťazci a 
životnom cykle výrobku bude možné 
merať a porovnávať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) významne sa zníži celkový vplyv 
priemyslu EÚ na životné prostredie vo 
všetkých hlavných priemyselných 
odvetviach a budú sa účinnejšie využívať 
zdroje,

(b) významne sa zníži celkový vplyv 
priemyslu EÚ na životné prostredie vo 
všetkých hlavných priemyselných 
odvetviach a budú sa účinnejšie využívať 
zdroje prostredníctvom zásad 
kaskádového využívania surovín.
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Or. en

Odôvodnenie

Cieľ zlepšenia účinného využívania zdrojov by mal byť založený na zásadách kaskádového
využívania surovín, ktoré zabezpečuje najvyššiu pridanú hodnotu  

Pozmeňujúci návrh 286
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) zníži sa celkový vplyv výroby 
a spotreby na životné prostredie, najmä 
v odvetví potravinárstva, bývania 
a mobility,

(c) štrukturálne zmeny vo výrobe, 
technológii a inováciách, ako aj vzoroch 
spotreby a životnom štýle, znížia celkový 
vplyv výroby a spotreby na životné 
prostredie, najmä v odvetví potravinárstva, 
bývania a mobility.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) vplyv na životné prostredie odvetví 
výroby potravín, bývania a mobility sa 
zníži zároveň s nákladmi pre verejnosť, 
prostredníctvom opatrení územného 
plánovania, vysokokvalitnej 
a nízkonákladovej verejnej dopravy, 
zníženia prepravy počas životného cyklu 
výrobkov, a pravidiel a hospodárskych 
stimulov, ktoré uprednostňujú miestnu 
výrobu potravín a blízkosť medzi 
domovom a pracoviskom.
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 288
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) bude sa predchádzať degradácii lesov 
a suroviny a výrobky spojené 
s odlesňovaním sa odstránia z trhu EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) bude sa bezpečne nakladať s odpadom 
a bude sa s ním zaobchádzať ako so 
zdrojom, zníži sa vytváranie odpadu na 
obyvateľa v absolútnych hodnotách, 
energetické zhodnocovanie sa obmedzí na 
nerecyklovateľné materiály a efektívne sa 
odstráni skládkovanie odpadu, ktorý 
možno recyklovať a kompostovať,

(d) bude sa bezpečne nakladať s odpadom 
a bude sa s ním zaobchádzať ako so 
zdrojom, zníži sa vytváranie odpadu 
v pomere k HNP a najmä recyklovateľný 
a kompostovateľný odpad po spotrebe 
bude postupne nasmerovaný od 
znehodnocovania smerom ku 
recyklovaniu a zhodnocovaniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 1 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) bude sa bezpečne nakladať s odpadom 
a bude sa s ním zaobchádzať ako so 
zdrojom, zníži sa vytváranie odpadu na 
obyvateľa v absolútnych hodnotách, 
energetické zhodnocovanie sa obmedzí na 
nerecyklovateľné materiály a efektívne sa 
odstráni skládkovanie odpadu, ktorý 
možno recyklovať a kompostovať,

(d) bude sa bezpečne nakladať s odpadom 
a bude sa s ním zaobchádzať ako so 
zdrojom, zníži sa vytváranie odpadu v 
pomere k HNP, recyklovateľný 
a kompostovateľný odpad sa bude 
skutočne posielať na recykláciu 
a zhodnocovanie. 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 291
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) bude sa bezpečne nakladať s odpadom 
a bude sa s ním zaobchádzať ako so 
zdrojom, zníži sa vytváranie odpadu na 
obyvateľa v absolútnych hodnotách, 
energetické zhodnocovanie sa obmedzí na 
nerecyklovateľné materiály a efektívne sa 
odstráni skládkovanie odpadu, ktorý 
možno recyklovať a kompostovať,

(d) bude sa bezpečne nakladať s odpadom 
a bude sa s ním zaobchádzať ako so 
zdrojom, zníži sa vytváranie odpadu na 
obyvateľa, energetické zhodnocovanie sa 
obmedzí na nerecyklovateľné materiály 
a so zreteľom na oddialenia stanovené 
v článku 5 ods. 2 smernice o skládkach 
1993/31/ES sa minimalizuje skládkovanie 
odpadu, ktorý možno recyklovať 
a kompostovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) bude sa bezpečne nakladať s odpadom (d) bude sa bezpečne nakladať s odpadom 
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a bude sa s ním zaobchádzať ako so 
zdrojom, zníži sa vytváranie odpadu na 
obyvateľa v absolútnych hodnotách, 
energetické zhodnocovanie sa obmedzí na 
nerecyklovateľné materiály a efektívne sa 
odstráni skládkovanie odpadu, ktorý 
možno recyklovať a kompostovať,

a bude sa s ním zaobchádzať ako so 
zdrojom, zníži sa vytváranie odpadu na 
obyvateľa v absolútnych hodnotách, 
energetické zhodnocovanie sa obmedzí na 
nerecyklovateľné materiály a efektívne sa 
odstráni skládkovanie odpadu, ktorý 
možno recyklovať, kompostovať a 
spaľovať,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) bude sa bezpečne nakladať s odpadom 
a bude sa s ním zaobchádzať ako so 
zdrojom, zníži sa vytváranie odpadu na 
obyvateľa v absolútnych hodnotách, 
energetické zhodnocovanie sa obmedzí na 
nerecyklovateľné materiály a efektívne sa 
odstráni skládkovanie odpadu, ktorý 
možno recyklovať a kompostovať,

(d) bude sa bezpečne nakladať s odpadom 
a bude sa s ním zaobchádzať ako so 
zdrojom, zníži sa vytváranie odpadu na 
obyvateľa v absolútnych hodnotách, 
energetické zhodnocovanie sa obmedzí na 
nerecyklovateľné materiály a efektívne sa 
postupne v súlade so skutočnými 
schopnosťami jednotlivých členských 
štátov na dosiahnutie tohto cieľa odstráni 
skládkovanie odpadu, ktorý možno 
recyklovať a kompostovať,

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 294
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) bude sa bezpečne nakladať s odpadom 
a bude sa s ním zaobchádzať ako so 
zdrojom, zníži sa vytváranie odpadu na 

(d) bude sa predchádzať vzniku odpadu a
bezpečne nakladať s odpadom a bude sa 
s ním zaobchádzať ako so zdrojom, zníži sa 
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obyvateľa v absolútnych hodnotách, 
energetické zhodnocovanie sa obmedzí na 
nerecyklovateľné materiály a efektívne sa 
odstráni skládkovanie odpadu, ktorý 
možno recyklovať a kompostovať,

vytváranie odpadu na obyvateľa 
v absolútnych hodnotách, energetické 
zhodnocovanie sa obmedzí na 
nekompostovateľné a nerecyklovateľné 
materiály a efektívne sa odstráni
skládkovanie odpadu, ktorý možno 
recyklovať a kompostovať,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) vykonávanie klimaticko-energetického 
balíka v plnom rozsahu a schválenie 
politického rámca EÚ v oblasti klímy 
a energetiky na obdobie po roku 2020,

(a) zmrazenie vykonávania klimaticko-
energetického balíka s výnimkou noriem 
energetickej účinnosti, dovtedy, kým sa 
podpíše medzinárodná nová právne 
záväzná globálna dohoda s cieľom znížiť 
emisie skleníkových plynov o 80 – 95 % 
do roku 2050 v porovnaní s rokom 1990, 
v rámci globálneho úsilia o obmedzenie 
globálneho zvýšenia priemernej teploty na 
menej ako 2°C.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 296
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) vykonávanie klimaticko-energetického 
balíka v plnom rozsahu a schválenie 
politického rámca EÚ v oblasti klímy 
a energetiky na obdobie po roku 2020,

(a) vykonávanie klimaticko-energetického 
balíka v plnom rozsahu a pripravenosť
pracovať na politickom rámci EÚ v oblasti 
klímy a energetiky na obdobie po roku 
2020,
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) vykonávanie klimaticko-energetického 
balíka v plnom rozsahu a schválenie 
politického rámca EÚ v oblasti klímy 
a energetiky na obdobie po roku 2020,

(a) vykonávanie klimaticko-energetického 
balíka v plnom rozsahu a schválenie 
politického rámca EÚ v oblasti klímy a 
energetiky na obdobie po roku 2020 
stanovením troch právne záväzných 
cieľov do roku 2030 v súlade s míľnikmi 
stanovenými v pláne prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050 
vrátane posúdenia zvýšenia klimatického 
cieľa 2020 na 30 %.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) zovšeobecnenie uplatňovania 
„najlepších dostupných techník“ a zvýšenie 
úsilia zameraného na podporu zavádzania 
nových inovačných technológií, procesov 
a služieb,

(b) zovšeobecnenie uplatňovania 
„najlepších dostupných techník“ v kontexte 
smernice o priemyselných emisiách
a zvýšenie úsilia zameraného na podporu 
zavádzania nových inovačných 
technológií, procesov a služieb,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
João Ferreira, Sabine Wils
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) zníženie používania obalov 
a prepravy počas životného cyklu 
výrobkov.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 300
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) poskytovanie podnetov pre verejný 
a súkromný výskum a inovačné úsilie 
potrebné na zavádzanie inovačných 
technológií, systémov a obchodných 
modelov, ktoré urýchlia prechod na
nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje a znížia náklady na 
tento prechod,

(c) poskytovanie podnetov pre verejný 
a súkromný výskum a inovačné úsilie 
potrebné na zavádzanie inovačných 
technológií, systémov a obchodných 
modelov, ktoré zvýšia 
konkurencieschopnosť a nákladovú 
efektívnosť nízkouhlíkového hospodárstva 
efektívne využívajúceho zdroje ,

Or. it

Pozmeňujúci návrh 301
Christa Klaß, Britta Reimers

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) poskytovanie podnetov pre verejný 
a súkromný výskum a inovačné úsilie 
potrebné na zavádzanie inovačných 
technológií, systémov a obchodných 
modelov, ktoré urýchlia prechod na 

(c) poskytovanie podnetov pre verejný 
a súkromný výskum a inovačné úsilie 
potrebné na zavádzanie inovačných 
technológií, systémov a obchodných 
modelov, ktoré urýchlia prechod na 
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nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje a znížia náklady na 
tento prechod,

nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje a znížia náklady na 
tento prechod a výrazne prispejú k 
zníženiu potravinového odpadu v celom 
potravinovom reťazci,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 302
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) stanoviť ukazovatele a ciele účinného 
využívania zdrojov do roku 2015 na 
základe plánu na účinné využívanie 
zdrojov. zaviesť hlavný ukazovateľ a cieľ 
do európskeho semestra, ktorý je 
doplnený súborom ukazovateľov 
využívania pôdy, uhlíka, vody a surovín. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) vytvorenie ukazovateľov a stanovenie 
cieľov účinného využívania zdrojov do 
roku 2015.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Jo Leinen
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) vytvorenie koherentnejšieho rámca pre 
udržateľnú výrobu a spotrebu, preskúmanie 
právnych predpisov o výrobkoch s cieľom 
zlepšiť environmentálne vlastnosti 
výrobkov a efektívnosť využívania zdrojov 
v spojení s výrobkami počas celého ich 
životného cyklu a stanovenie cieľov na 
obmedzenie celkového vplyvu spotreby,

(d) vytvorenie koherentnejšieho právneho
rámca pre udržateľnú výrobu a spotrebu, 
ktorý pokrýva celý výrobný cyklus od 
udržateľného získavania zdrojov až po 
zhodnotenie na konci životného cyklu.
preskúmanie právnych predpisov o 
výrobkoch s cieľom zlepšiť 
environmentálne vlastnosti výrobkov a 
efektívnosť využívania zdrojov v spojení s 
výrobkami počas celého ich životného 
cyklu, zvýšiť konzistentnosť medzi 
existujúcimi nástrojmi a vyvinúť vedúci 
prístup. Podporovanie spotrebiteľského 
dopytu po ekologicky udržateľných 
výrobkoch a službách zvýšením ich  
dostupnosti, cenovej prístupnosti, 
funkčnosti a atraktívnosti. a stanovenie 
cieľov na obmedzenie celkového vplyvu 
spotreby do roku 2015,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) vytvorenie koherentnejšieho rámca pre 
udržateľnú výrobu a spotrebu, preskúmanie 
právnych predpisov o výrobkoch s cieľom 
zlepšiť environmentálne vlastnosti 
výrobkov a efektívnosť využívania zdrojov 
v spojení s výrobkami počas celého ich 
životného cyklu a stanovenie cieľov na 
obmedzenie celkového vplyvu spotreby,

(d) vytvorenie koherentnejšieho rámca pre 
udržateľnú výrobu a spotrebu, vrátane 
v prípade potreby konsolidácie 
existujúcich nástrojov do koherentného 
právneho rámca. preskúmanie právnych 
predpisov o výrobkoch s cieľom zlepšiť 
environmentálne vlastnosti výrobkov a 
efektívnosť využívania zdrojov v spojení s 
výrobkami počas celého ich životného 
cyklu podporovanie spotrebiteľského 
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dopytu po ekologicky udržateľných 
výrobkoch a službách. Vypracovanie 
ukazovateľov a stanovenie cieľov na 
obmedzenie celkového vplyvu spotreby,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Margrete Auken

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) vytvorenie koherentnejšieho rámca pre 
udržateľnú výrobu a spotrebu, preskúmanie 
právnych predpisov o výrobkoch s cieľom 
zlepšiť environmentálne vlastnosti 
výrobkov a efektívnosť využívania zdrojov 
v spojení s výrobkami počas celého ich 
životného cyklu a stanovenie cieľov na 
obmedzenie celkového vplyvu spotreby,

(d) vytvorenie koherentnejšieho rámca pre 
udržateľnú výrobu a spotrebu, preskúmanie 
právnych predpisov o výrobkoch s cieľom 
zlepšiť environmentálne vlastnosti 
výrobkov a efektívnosť využívania zdrojov 
v spojení s výrobkami počas celého ich 
životného cyklu stanovenie cieľov na 
obmedzenie celkového vplyvu spotreby 
a zakázanie prístupu na trh výrobkov, 
ktoré sa preukázali ako škodlivé pre 
životné prostredie.

Or. en

Odôvodnenie

Netoxické, čisté a zdravé životné prostredie a inovácie bezpečných spotrebiteľských výrobkov 
sa môže dosiahnuť len zákazom škodlivých výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 307
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) vytvorenie koherentnejšieho rámca pre 
udržateľnú výrobu a spotrebu, preskúmanie 

(d) vytvorenie koherentnejšieho rámca pre 
udržateľnú výrobu a spotrebu, preskúmanie 
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právnych predpisov o výrobkoch s cieľom 
zlepšiť environmentálne vlastnosti 
výrobkov a efektívnosť využívania zdrojov 
v spojení s výrobkami počas celého ich 
životného cyklu a stanovenie cieľov na 
obmedzenie celkového vplyvu spotreby,

právnych predpisov o výrobkoch s cieľom 
zlepšiť environmentálne vlastnosti 
výrobkov a efektívnosť využívania zdrojov 
v spojení s výrobkami počas celého ich 
životného cyklu pri zohľadnení zásad 
kaskádového využívania surovín. a 
stanovenie cieľov na obmedzenie 
celkového vplyvu spotreby,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(da) zvýšenie úsilia o dosiahnutie cieľa 
uplatňovať kritériá ekologického 
verejného obstarávania na najmenej 50 % 
verejných súťaží a zriadenie dobrovoľnej 
siete ekologických odberateľov pre 
spoločnosti EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) vykonávanie právnych predpisov EÚ 
v oblasti odpadu v plnom rozsahu. To bude 
zahŕňať uplatňovanie hierarchie spôsobov 
nakladania s odpadom a účinné využívanie 
trhových nástrojov a opatrení, ktorými sa 
zabezpečí efektívne postupné odstránenie 
skládkovania odpadu, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 

(e) vykonávanie právnych predpisov EÚ 
v oblasti odpadu v plnom rozsahu 
a dosiahnutie takmer nulového odpadu 
roku 2020. To bude zahŕňať uplatňovanie 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a účinné využívanie trhových nástrojov 
a opatrení, na zníženie vytvárania odpadu, 
podporu opätovného používania, 
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nerecyklovateľné materiály, využívanie 
recyklovaného odpadu ako hlavného, 
spoľahlivého zdroja surovín pre EÚ,
bezpečné nakladanie s nebezpečným 
odpadom a obmedzenie jeho 
produkovania, odstránenie nelegálnej 
prepravy odpadu a odstránenie prekážok na 
vnútornom trhu EÚ pre recykláciu 
ohľaduplnú k životnému prostrediu,

zabezpečenie vysokokvalitných cyklov 
recyklácie a netoxických materiálov, aby 
sa odpad mohol využívať ako významný, 
spoľahlivý zdroj surovín pre EÚ, 
zavedenie vysokokvalitného systému 
segregácie, energetické zhodnocovanie 
obmedzené na nerecyklovateľné 
a nekompostovateľné materiály, efektívne 
postupné odstránenie skládkovania 
odpadu, okrem niektorých druhov 
nebezpečného odpadu, pri ktorých je 
skládkovanie najbezpečnejšou metódou 
likvidácie, a bezpečné nakladanie 
s nebezpečným odpadom a obmedzenie 
jeho produkovania. odstránenie nelegálnej 
prepravy odpadu a odstránenie prekážok na 
vnútornom trhu EÚ pre recykláciu 
ohľaduplnú k životnému prostrediu. bude 
vyžadovať systematické stanovenie 
ambicióznych cieľov recyklácie, 
opätovného použitia a prevencie vo 
všetkých odpadových politikách EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) vykonávanie právnych predpisov EÚ 
v oblasti odpadu v plnom rozsahu. To bude 
zahŕňať uplatňovanie hierarchie spôsobov 
nakladania s odpadom a účinné využívanie 
trhových nástrojov a opatrení, ktorými sa 
zabezpečí efektívne postupné odstránenie 
skládkovania odpadu, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, využívanie 
recyklovaného odpadu ako hlavného,
spoľahlivého zdroja surovín pre EÚ, 
bezpečné nakladanie s nebezpečným 
odpadom a obmedzenie jeho produkovania, 

(e) vykonávanie právnych predpisov EÚ 
v oblasti odpadu v plnom rozsahu. To bude 
zahŕňať uplatňovanie hierarchie spôsobov 
nakladania s odpadom a účinné využívanie 
trhových nástrojov a opatrení, ktorými sa 
zabezpečí, že recyklovateľný 
a kompostovateľný odpad sa bude 
skutočne posielať na recykláciu 
a zhodnocovanie, využívanie 
recyklovaného odpadu ako doplnkového, 
spoľahlivého zdroja surovín pre EÚ, 
bezpečné nakladanie s nebezpečným 
odpadom a obmedzenie jeho produkovania, 
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odstránenie nelegálnej prepravy odpadu 
a odstránenie prekážok na vnútornom trhu 
EÚ pre recykláciu ohľaduplnú k životnému 
prostrediu,

odstránenie nelegálnej prepravy odpadu 
a odstránenie prekážok na vnútornom trhu 
EÚ pre recykláciu ohľaduplnú k životnému 
prostrediu,

Or. it

Pozmeňujúci návrh 311
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) vykonávanie právnych predpisov EÚ 
v oblasti odpadu v plnom rozsahu. To bude 
zahŕňať uplatňovanie hierarchie spôsobov 
nakladania s odpadom a účinné využívanie 
trhových nástrojov a opatrení, ktorými sa 
zabezpečí efektívne postupné odstránenie 
skládkovania odpadu, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, využívanie 
recyklovaného odpadu ako hlavného, 
spoľahlivého zdroja surovín pre EÚ, 
bezpečné nakladanie s nebezpečným
odpadom a obmedzenie jeho produkovania, 
odstránenie nelegálnej prepravy odpadu 
a odstránenie prekážok na vnútornom trhu 
EÚ pre recykláciu ohľaduplnú k životnému 
prostrediu,

(e) vykonávanie právnych predpisov EÚ 
v oblasti odpadu v plnom rozsahu. To bude 
zahŕňať uplatňovanie hierarchie spôsobov 
nakladania s odpadom v súlade s 
rámcovou smernicou o odpade v rámci 
prístupu založeného na životnom cykle a 
účinné využívanie opatrení, ktorými sa 
zabezpečí postupný prechod na 
recyklovanie a zhodnocovanie 
recyklovateľného a kompostovateľného 
odpadu po spotrebe namiesto jeho 
odstraňovania, využívanie recyklovaného 
odpadu ako významného, spoľahlivého 
zdroja surovín pre EÚ, bezpečné 
nakladanie s nebezpečným odpadom a 
obmedzenie jeho produkovania, 
odstránenie nelegálnej prepravy odpadu a 
odstránenie prekážok na vnútornom trhu 
EÚ pre recykláciu ohľaduplnú k životnému 
prostrediu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Karl-Heinz Florenz

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) vykonávanie právnych predpisov EÚ 
v oblasti odpadu v plnom rozsahu. To bude 
zahŕňať uplatňovanie hierarchie spôsobov 
nakladania s odpadom a účinné využívanie 
trhových nástrojov a opatrení, ktorými sa 
zabezpečí efektívne postupné odstránenie
skládkovania odpadu, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, využívanie 
recyklovaného odpadu ako hlavného, 
spoľahlivého zdroja surovín pre EÚ, 
bezpečné nakladanie s nebezpečným 
odpadom a obmedzenie jeho produkovania, 
odstránenie nelegálnej prepravy odpadu 
a odstránenie prekážok na vnútornom trhu 
EÚ pre recykláciu ohľaduplnú k životnému 
prostrediu,

(e) vykonávanie právnych predpisov EÚ 
v oblasti odpadu v plnom rozsahu. To bude 
zahŕňať uplatňovanie päťstupňovej
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a účinné využívanie trhových nástrojov 
a opatrení, ktorými sa zabezpečí postupné 
zavedenie úplného zákazu skládkovania 
odpadu na úrovni EÚ, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné a biologicky 
neodbúrateľné materiály, využívanie 
recyklovaného odpadu ako významného, 
spoľahlivého zdroja surovín pre EÚ 
a následné zvýšenie rentabilnosti 
recyklovania a zvýšenie dopytu po 
druhotných surovinách, bezpečné 
nakladanie s nebezpečným odpadom 
a obmedzenie jeho produkovania, 
odstránenie nelegálnej prepravy odpadu 
(vrátane využívania prísnejšieho 
monitorovania) a odstránenie prekážok na 
vnútornom trhu EÚ pre recykláciu 
ohľaduplnú k životnému prostrediu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 313
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) vykonávanie právnych predpisov EÚ 
v oblasti odpadu v plnom rozsahu. To bude 
zahŕňať uplatňovanie hierarchie spôsobov 
nakladania s odpadom a účinné využívanie 
trhových nástrojov a opatrení, ktorými sa 
zabezpečí efektívne postupné odstránenie 
skládkovania odpadu, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, využívanie 

(e) vykonávanie právnych predpisov EÚ 
v oblasti odpadu v plnom rozsahu. To bude 
zahŕňať uplatňovanie hierarchie spôsobov 
nakladania s odpadom a účinné využívanie 
trhových nástrojov a opatrení, ktorými sa 
zabezpečí efektívne postupné odstránenie 
skládkovania odpadu, minimalizácia
energetického zhodnocovania 
nerecyklovateľných materiálov, 
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recyklovaného odpadu ako hlavného, 
spoľahlivého zdroja surovín pre EÚ, 
bezpečné nakladanie s nebezpečným 
odpadom a obmedzenie jeho produkovania, 
odstránenie nelegálnej prepravy odpadu 
a odstránenie prekážok na vnútornom trhu 
EÚ pre recykláciu ohľaduplnú k životnému 
prostrediu,

využívanie recyklovaného odpadu ako 
hlavného, spoľahlivého zdroja surovín pre 
EÚ, bezpečné nakladanie s nebezpečným 
odpadom a obmedzenie jeho produkovania, 
odstránenie nelegálnej prepravy odpadu 
a odstránenie prekážok na vnútornom trhu 
EÚ pre recykláciu ohľaduplnú k životnému 
prostrediu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) vykonávanie právnych predpisov EÚ 
v oblasti odpadu v plnom rozsahu. To bude 
zahŕňať uplatňovanie hierarchie spôsobov 
nakladania s odpadom a účinné využívanie 
trhových nástrojov a opatrení, ktorými sa 
zabezpečí efektívne postupné odstránenie 
skládkovania odpadu, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, využívanie 
recyklovaného odpadu ako hlavného, 
spoľahlivého zdroja surovín pre EÚ, 
bezpečné nakladanie s nebezpečným 
odpadom a obmedzenie jeho produkovania, 
odstránenie nelegálnej prepravy odpadu 
a odstránenie prekážok na vnútornom trhu 
EÚ pre recykláciu ohľaduplnú k životnému 
prostrediu,

(e) vykonávanie právnych predpisov EÚ 
v oblasti odpadu v plnom rozsahu. To bude 
zahŕňať uplatňovanie hierarchie spôsobov 
nakladania s odpadom a účinné využívanie 
trhových nástrojov a opatrení, ktorými sa 
zabezpečí efektívne minimalizovanie 
skládkovania odpadu, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, využívanie 
recyklovaného odpadu ako hlavného, 
spoľahlivého zdroja surovín pre EÚ, 
bezpečné nakladanie s nebezpečným 
odpadom a obmedzenie jeho produkovania, 
odstránenie nelegálnej prepravy odpadu 
a odstránenie prekážok na vnútornom trhu 
EÚ pre recykláciu ohľaduplnú k životnému 
prostrediu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) vykonávanie právnych predpisov EÚ 
v oblasti odpadu v plnom rozsahu. To bude 
zahŕňať uplatňovanie hierarchie spôsobov 
nakladania s odpadom a účinné využívanie 
trhových nástrojov a opatrení, ktorými sa 
zabezpečí efektívne postupné odstránenie 
skládkovania odpadu, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, využívanie 
recyklovaného odpadu ako hlavného, 
spoľahlivého zdroja surovín pre EÚ, 
bezpečné nakladanie s nebezpečným 
odpadom a obmedzenie jeho produkovania, 
odstránenie nelegálnej prepravy odpadu 
a odstránenie prekážok na vnútornom trhu 
EÚ pre recykláciu ohľaduplnú k životnému 
prostrediu,

(e) vykonávanie právnych predpisov EÚ 
v oblasti odpadu v plnom rozsahu. To bude 
zahŕňať uplatňovanie hierarchie spôsobov 
nakladania s odpadom a účinné využívanie 
trhových nástrojov a opatrení, ktorými sa 
zabezpečí efektívne postupné odstránenie 
skládkovania odpadu, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, využívanie 
recyklovaného odpadu ako hlavného, 
spoľahlivého zdroja surovín pre EÚ, 
bezpečné nakladanie s nebezpečným 
odpadom a obmedzenie jeho produkovania, 
praktické odstránenie nelegálnej prepravy 
odpadu a odstránenie prekážok na 
vnútornom trhu EÚ pre recykláciu 
ohľaduplnú k životnému prostrediu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) vykonávanie právnych predpisov EÚ 
v oblasti odpadu v plnom rozsahu. To bude 
zahŕňať uplatňovanie hierarchie spôsobov 
nakladania s odpadom a účinné využívanie 
trhových nástrojov a opatrení, ktorými sa 
zabezpečí efektívne postupné odstránenie 
skládkovania odpadu, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, využívanie 
recyklovaného odpadu ako hlavného, 
spoľahlivého zdroja surovín pre EÚ, 
bezpečné nakladanie s nebezpečným 
odpadom a obmedzenie jeho produkovania, 
odstránenie nelegálnej prepravy odpadu 
a odstránenie prekážok na vnútornom trhu 

(e) vykonávanie právnych predpisov EÚ 
v oblasti odpadu v plnom rozsahu. To bude 
zahŕňať uplatňovanie hierarchie spôsobov 
nakladania s odpadom a účinné využívanie 
trhových nástrojov a opatrení, ktorými sa 
zabezpečí efektívne postupné odstránenie 
skládkovania odpadu, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, podporovanie 
cyklov netoxisckého materiálu, aby sa 
recyklovaný odpad mohol využívať ako 
významný, spoľahlivý zdroj surovín pre 
EÚ, bezpečné nakladanie s nebezpečným 
odpadom a obmedzenie jeho produkovania, 
odstránenie nelegálnej prepravy odpadu 
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EÚ pre recykláciu ohľaduplnú k životnému 
prostrediu,

a odstránenie prekážok na vnútornom trhu 
EÚ pre recykláciu ohľaduplnú k životnému 
prostrediu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Jo Leinen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) vykonávanie právnych predpisov EÚ 
v oblasti odpadu v plnom rozsahu. To bude 
zahŕňať uplatňovanie hierarchie spôsobov 
nakladania s odpadom a účinné využívanie 
trhových nástrojov a opatrení, ktorými sa 
zabezpečí efektívne postupné odstránenie 
skládkovania odpadu, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, využívanie 
recyklovaného odpadu ako hlavného, 
spoľahlivého zdroja surovín pre EÚ, 
bezpečné nakladanie s nebezpečným 
odpadom a obmedzenie jeho produkovania, 
odstránenie nelegálnej prepravy odpadu 
a odstránenie prekážok na vnútornom trhu 
EÚ pre recykláciu ohľaduplnú k životnému 
prostrediu,

(e) vykonávanie a posilňovanie právnych 
predpisov EÚ v oblasti odpadu v plnom 
rozsahu, ako aj dosiahnutie nulového 
odpadu. To bude zahŕňať prísne 
uplatňovanie hierarchie spôsobov 
nakladania s odpadom a účinné využívanie 
trhových nástrojov a opatrení, ktorými sa 
zabezpečí efektívne postupné odstránenie 
skládkovania odpadu, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, netoxické 
materiály a podporí využívanie 
recyklovaného odpadu ako hlavného, 
spoľahlivého zdroja surovín pre EÚ, 
zavedenie vysokokvalitného systému 
segregácie, bezpečné nakladanie 
s nebezpečným odpadom a obmedzenie 
jeho produkovania, odstránenie nelegálnej 
prepravy odpadu a odstránenie prekážok na 
vnútornom trhu EÚ pre recykláciu 
ohľaduplnú k životnému prostrediu, toto 
bude vyžadovať systematické 
prehodnotenie politík EÚ v oblasti 
odpadu, v súlade s pohybom smerom k 
hospodárstvu s uzavretým cyklom, ako aj 
stanoviť ambiciózne ciele recyklácie a 
prevencie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 318
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ea) vypracovať nový právny nástroj, 
ktorý bude podnecovať účinnejšie 
využívanie obmedzených zdrojov biomasy 
na základe celkových dostupností, zaviesť 
zásadu kaskádového využívania 
a podporné opatrenia, ktoré zabezpečia, 
aby sa celkové využívanie biomasy 
v ktoromkoľvek sektore obmedzovali na 
množstvo, ktoré dokážu ekosystémy 
udržateľným spôsobom poskytnúť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) hospodárnejšie využívanie vody 
stanovením cieľov na úrovni povodia 
a pomocou trhových mechanizmov, ako je 
cenová politika vody.

(f) hospodárnejšie využívanie vody 
stanovením cieľov monitorovania 
v plánoch riadenia povodí, posilňovanie 
verejnej správy vodných zdrojov, 
vytváranie väčšieho počtu kvalifikovaných 
pracovných príležitostí a vybavovanie 
služieb primeranými rozpočtami 
a investičnými kapacitami;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 320
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) hospodárnejšie využívanie vody 
stanovením cieľov na úrovni povodia
a pomocou trhových mechanizmov, ako je 
cenová politika vody.

(f) hospodárnejšie využívanie vody 
stanovením cieľov na základe nákladovo 
najefektívnejších trhových mechanizmov, 
ako je okrem iného cenová politika vody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) hospodárnejšie využívanie vody 
stanovením cieľov na úrovni povodia 
a pomocou trhových mechanizmov, ako je 
cenová politika vody.

(f) hospodárnejšie využívanie vody 
stanovením cieľov na úrovni povodia 
a pomocou trhových mechanizmov, ako je 
cenová politika vody, a tiež zlepšenými 
znalosťami a informáciami, riadenia, 
investovania a integrácie otázok vody do 
iných politík.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

f) hospodárnejšie využívanie vody 
stanovením cieľov na úrovni povodia 
a pomocou trhových mechanizmov, ako je 
cenová politika vody.

f) hospodárnejšie využívanie vody 
stanovením cieľov na úrovni povodia 
a pomocou trhových mechanizmov, ako je 
cenová politika vody, ako je stanovené 
v článku 9 rámcovej smernice o vode.
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Or. en

Pozmeňujúci  návrh 323
Gilles Pargneaux

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

f) hospodárnejšie využívanie vody 
stanovením cieľov na úrovni povodia 
a pomocou trhových mechanizmov, ako je 
cenová politika vody.

f) hospodárnejšie využívanie vody 
stanovením cieľov na úrovni povodia, ako 
aj z hľadiska recyklácie odpadových vôd,
a pomocou trhových mechanizmov, ako je 
cenová politika vody.

Or. fr

Pozmeňujúci  návrh 324
Gaston Franco

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

f) hospodárnejšie využívanie vody 
stanovením cieľov na úrovni povodia 
a pomocou trhových mechanizmov, ako je 
cenová politika vody.

f) hospodárnejšie využívanie vody 
stanovením cieľov na úrovni povodia, ako 
aj pravidiel upravujúcich využívanie 
spracovaných odpadových vôd a pomocou 
trhových mechanizmov, ako je cenová 
politika vody.

Or. fr

Odôvodnenie

Mal by sa vytvoriť osobitný štatút pre vodu, ktorá bola zobratá z prirodzeného prostredia 
a následne do neho navrátená. Ako sa uvádza v koncepcii na ochranu európskych vodných 
zdrojov, Komisia sa bude usilovať o určenie toho, aký nástroj na úrovni EÚ by sa dal 
najlepšie využiť na podporu opätovného využívania vody na základe príslušného posúdenia 
vplyvu, a to pri súčasnom zachovaní vysokej úrovne ochrany vereného zdravia a životného 
prostredia.
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Pozmeňujúci  návrh 325
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno fax (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

fax) zaručenie kvantity a kvality vodných 
rezerv so zameraním na zdroje vody 
určenej na ľudskú spotrebu, najmä 
zachovaním a zlepšením prírodných 
a umelých rezervoárov venujúc osobitnú 
pozornosť obhospodarovaniu vo 
donosných vrstiev a zadržiavanej
schopnosti pôdy, ako aj sledovaním 
a kontrolou kolísania zadržiavania 
a kvality vody.

Or. pt

Pozmeňujúci  návrh 326
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno fax (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

fax) prihliadnutie na opatrenia EÚ 
v rámci stratégie pre biohospodárstvo 
týkajúce sa udržateľnej produkcie 
a využívania obnoviteľných zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 327
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 41 – pododsek 2 – písmeno fa (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

fa) stanovenie nových pravidiel 
ekologického verejného obstarávania 
pre potravinové produkty vrátane 
environmentálnych kritérií a kritérií 
týkajúcich sa dobrých životných 
podmienok zvierat.

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 328
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

44. V mnohých vidieckych oblastiach v EÚ 
je stále problematický prístup k vode 
s uspokojivou kvalitou, pričom 
zabezpečenie dobrej kvality vody určenej 
na kúpanie v Európe by prospelo tak 
zdraviu ľudí, ako aj odvetviu cestovného 
ruchu EÚ. Čoraz častejšie sa vyskytujú 
nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské 
zdravie a hospodársku činnosť, ktoré sú 
čiastočne spôsobené zmenami 
hydrologického cyklu a využívania pôdy.

44. V mnohých vidieckych oblastiach v EÚ 
je stále problematický prístup k vode 
s uspokojivou kvalitou, pričom 
zabezpečenie dobrej kvality vody určenej 
na kúpanie v Európe by prospelo tak 
zdraviu ľudí, ako aj odvetviu cestovného 
ruchu EÚ. Čoraz častejšie sa vyskytujú 
nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské 
zdravie a hospodársku činnosť, ktoré sú 
hlavne spôsobené nevhodnými územnými 
politikami a zastavaním záplavových 
plôch.

Or. pt

Pozmeňujúci  návrh 329
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

44. V mnohých vidieckych oblastiach v EÚ 44. V mnohých vidieckych oblastiach v EÚ 
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je stále problematický prístup k vode 
s uspokojivou kvalitou, pričom 
zabezpečenie dobrej kvality vody určenej 
na kúpanie v Európe by prospelo tak 
zdraviu ľudí, ako aj odvetviu cestovného 
ruchu EÚ. Čoraz častejšie sa vyskytujú 
nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské 
zdravie a hospodársku činnosť, ktoré sú 
čiastočne spôsobené zmenami 
hydrologického cyklu a využívania pôdy.

prístup k vode s uspokojivou kvalitou 
a primerané odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd stále nie sú dostatočne 
zabezpečené, pričom zabezpečenie dobrej 
kvality vody určenej na kúpanie v Európe 
by prospelo tak zdraviu ľudí, ako aj 
odvetviu cestovného ruchu EÚ. Čoraz 
častejšie sa vyskytujú nepriaznivé dôsledky 
povodní na ľudské zdravie a hospodársku 
činnosť, ktoré sú čiastočne spôsobené 
zmenami hydrologického cyklu 
a využívania pôdy.

Or. lt

Pozmeňujúci  návrh 330
Ewald Stadler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

44. V mnohých vidieckych oblastiach v EÚ 
je stále problematický prístup k vode 
s uspokojivou kvalitou, pričom 
zabezpečenie dobrej kvality vody určenej 
na kúpanie v Európe by prospelo tak 
zdraviu ľudí, ako aj odvetviu cestovného 
ruchu EÚ. Čoraz častejšie sa vyskytujú 
nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské 
zdravie a hospodársku činnosť, ktoré sú 
čiastočne spôsobené zmenami 
hydrologického cyklu a využívania pôdy.

44. V mnohých vidieckych oblastiach v EÚ 
je stále problematický prístup k vode 
s uspokojivou kvalitou, pričom 
zabezpečenie dobrej kvality vody určenej 
na kúpanie v Európe by prospelo tak 
zdraviu ľudí, ako aj odvetviu cestovného 
ruchu EÚ. Privatizácia dodávok vody 
spôsobila zdravotné problémy najmä tam, 
kde veľké podniky získali právo v oblasti 
vodného hospodárstva. Je nevyhnutné 
zakázať akúkoľvek privatizáciu v oblasti 
dodávok pitnej vody, aby sa zachovala, 
chránila a zlepšila kvalita vody. Čoraz 
častejšie sa vyskytujú nepriaznivé dôsledky 
povodní na ľudské zdravie a hospodársku 
činnosť, ktoré sú čiastočne spôsobené 
zmenami hydrologického cyklu 
a využívania pôdy.

Or. de
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Odôvodnenie

Privatizácia vody v Portugalsku spôsobila 400 %  nárast ceny a zníženie kvality vody.
V nasledujúcich desaťročiach sa vyostrí boj o vodu. Dodávky vody preto musia ostať 
verejným vlastníctvom alebo sa navrátiť do verejného vlastníctva pod prísnejších dohľadom 
verejnosti.

Pozmeňujúci  návrh 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

44. V mnohých vidieckych oblastiach v EÚ 
je stále problematický prístup k vode 
s uspokojivou kvalitou, pričom 
zabezpečenie dobrej kvality vody určenej 
na kúpanie v Európe by prospelo tak 
zdraviu ľudí, ako aj odvetviu cestovného 
ruchu EÚ. Čoraz častejšie sa vyskytujú 
nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské 
zdravie a hospodársku činnosť, ktoré sú 
čiastočne spôsobené zmenami 
hydrologického cyklu a využívania pôdy.

44. V mnohých vidieckych oblastiach v EÚ 
je stále problematický prístup k vode 
s uspokojivou kvalitou, pričom 
zabezpečenie dobrej kvality vody určenej 
na kúpanie v Európe by prospelo tak 
zdraviu ľudí, ako aj odvetviu cestovného 
ruchu EÚ. Čoraz častejšie sa vyskytujú 
nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské 
zdravie a hospodársku činnosť, ktoré sú 
čiastočne spôsobené zmenami 
hydrologického cyklu a využívania pôdy.
S cieľom pomôcť zabezpečiť súlad 
s právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa 
kvality vody je potrebné prijať opatrenia 
na obnovenie prirodzených brehov riek 
a na opätovné zalesnenie okolitých 
oblastí.

Or. es

Pozmeňujúci  návrh 332
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

42. Právne predpisy EÚ v oblasti životného 42. Právne predpisy EÚ v oblasti životného 
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prostredia znamenajú významný prínos pre 
zdravie a blahobyt verejnosti. Voda, 
znečistenie ovzdušia a chemické látky však 
stále patria medzi hlavné obavy širokej 
verejnosti v EÚ v súvislosti so životným 
prostredím. Svetová zdravotnícka 
organizácia (WHO) odhaduje, že 
environmentálne stresové faktory sú 
zodpovedné za 15 – 20 % všetkých úmrtí 
v 53 európskych krajinách. Podľa OECD 
sa má do roku 2050 znečistenie ovzdušia 
v mestách stať hlavnou environmentálnou 
príčinou úmrtnosti na celom svete.

prostredia znamenajú významný prínos pre 
zdravie a blahobyt verejnosti. Voda, 
znečistenie ovzdušia, chemické látky 
a znečistenie hlukom však stále patria 
medzi hlavné obavy širokej verejnosti 
v EÚ v súvislosti so životným prostredím.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 
odhaduje, že environmentálne stresové 
faktory sú zodpovedné za 15 – 20 % 
všetkých úmrtí v 53 európskych krajinách.
Podľa OECD sa má do roku 2050 
znečistenie ovzdušia v mestách stať 
hlavnou environmentálnou príčinou 
úmrtnosti na celom svete.

Or. es

Pozmeňujúci  návrh 333
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

45. Nedostatočné vykonávanie existujúcej 
politiky bráni EÚ dosiahnuť primerané 
normy kvality vzduchu a vody. EÚ bude 
aktualizovať ciele v súlade s najnovšími 
vedeckými poznatkami a bude sa 
aktívnejšie usilovať zabezpečiť súčinnosť 
s inými cieľmi politiky v oblastiach, ako sú 
zmena klímy, biodiverzita a morské 
a suchozemské prostredie. Napríklad 
zníženie emisií určitých látok 
znečisťujúcich ovzdušie môže významne 
prispieť k zmierneniu zmeny klímy.
Informácie na ďalšie práce v tomto smere 
vyplynú z komplexnej revízie právnych 
predpisov EÚ v oblasti kvality ovzdušia 
a koncepcie zabezpečenia ochrany 
európskych vodných zdrojov.

45. Nedostatočné vykonávanie existujúcej 
politiky bráni EÚ dosiahnuť primerané 
normy kvality vzduchu a vody. EÚ bude 
aktualizovať ciele v súlade s najnovšími 
vedeckými poznatkami a bude sa 
aktívnejšie usilovať zabezpečiť súčinnosť 
s inými cieľmi politiky v oblastiach, ako sú 
zmena klímy, biodiverzita a morské 
a suchozemské prostredie. Napríklad 
zníženie emisií určitých látok vrátane 
opatrení na zníženie emisií SO2 a iných 
látok s krátkou životnosťou 
znečisťujúcich klímu môže významne 
prispieť k zmierneniu zmeny klímy 
a k zlepšeniu kvality ovzdušia. Informácie 
na ďalšie práce v tomto smere vyplynú z 
komplexnej revízie právnych predpisov EÚ 
v oblasti kvality ovzdušia, smernice 
2005/33/ES a smernice 1999/32/ES
a koncepcie zabezpečenia ochrany 
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európskych vodných zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 334
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

48. Horizontálne právne predpisy 
o chemických látkach (nariadenie REACH 
a nariadenie o klasifikácii, označovaní 
a balení) poskytujú základnú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a podporujú zavádzanie 
vyvíjajúcich sa metód testovania, pri 
ktorých sa nepoužívajú zvieratá. Stále však 
existuje neistota v súvislosti s vplyvmi na 
ľudské zdravie a životné prostredie, pokiaľ 
ide o kombinované účinky rozličných 
chemických látok (zmesí), nanomateriálov, 
chemických látok, ktoré majú vplyv na 
endokrinný (hormonálny) systém 
(endokrinné disruptory) a chemických 
látok vo výrobkoch. V posledných rokoch 
sa objavilo viac informácií o potrebe prijať 
opatrenia na riešenie týchto otázok, najmä 
ak má EÚ dosiahnuť cieľ, ktorý bol prijatý 
na svetovom samite o trvalo udržateľnom 
rozvoji v roku 2002 a opätovne potvrdený 
na samite RIO+20, teda zabezpečiť, aby sa 
do roku 2020 „minimalizovali významné 
škodlivé dôsledky“ chemických látok na 
ľudské zdravie a životné prostredie, 
a reagovať na nové a objavujúce sa 
problémy a výzvy účinne, efektívne, 
súdržne a koordinovane. EÚ bude ďalej 
rozvíjať a uplatňovať prístupy k riešeniu 
otázok týkajúcich sa kombinovaných 
účinkov chemických látok a bezpečnosti 
v súvislosti endokrinnými disruptormi 
a stanoví komplexný prístup 
k minimalizácii škodlivých dôsledkov 

48. Horizontálne právne predpisy 
o chemických látkach (nariadenie REACH 
a nariadenie o klasifikácii, označovaní 
a balení) poskytujú základnú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a podporujú zavádzanie 
vyvíjajúcich sa metód testovania, pri 
ktorých sa nepoužívajú zvieratá. Stále však 
existuje neistota v súvislosti s úplnými 
vplyvmi na ľudské zdravie a životné 
prostredie, pokiaľ ide o kombinované 
účinky rozličných chemických látok 
(zmesí), nanomateriálov, chemických 
látok, ktoré majú vplyv na endokrinný 
(hormonálny) systém (endokrinné 
disruptory) a chemických látok vo 
výrobkoch. V posledných rokoch sa 
objavilo viac informácií o potrebe prijať 
opatrenia na riešenie týchto otázok, najmä 
ak má EÚ dosiahnuť cieľ, ktorý bol prijatý 
na svetovom samite o trvalo udržateľnom 
rozvoji v roku 2002 a opätovne potvrdený 
na samite RIO+20, teda zabezpečiť, aby sa 
do roku 2020 vystavenie ľudského zdravia 
a životného prostredia chemickým látkam 
znížilo na minimum, a reagovať na nové 
a objavujúce sa problémy a výzvy účinne, 
efektívne, súdržne a koordinovane.
V prípade všetkých príslušných právnych 
predpisov EÚ bude EÚ ďalej rozvíjať 
a uplatňovať prístupy, a to vrátane 
predpisov pre priemysel, k riešeniu otázok 
týkajúcich sa kombinovaných účinkov 
chemických látok a bezpečnosti 
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nebezpečných látok vrátane chemických 
látok vo výrobkoch podporovaný 
komplexnou databázou poznatkov 
o vystavení chemickým látkam a ich 
toxicite. Bezpečnosť a udržateľné riadenie 
nanomateriálov budú zabezpečené v rámci 
komplexného prístupu, ktorý zahŕňa 
posúdenie a riadenie rizík, poskytovanie 
informácií a sledovanie. Spoločne tieto 
prístupy rozšíria databázu poznatkov 
o chemických látkach a poskytnú 
predvídateľný rámec usmerňujúci vývoj 
udržateľnejších riešení.

v súvislosti endokrinnými disruptormi 
a stanoví komplexný prístup 
k minimalizácii škodlivých dôsledkov 
nebezpečných látok vrátane chemických 
látok vo výrobkoch podporovaný 
komplexnou databázou poznatkov 
o vystavení chemickým látkam a ich 
toxicite s prihliadnutím na zásadu 
predbežnej opatrnosti, aby sa najmä 
zraniteľné skupiny chránili 
pred vystavením. Bezpečnosť a udržateľné 
riadenie nanomateriálov budú zabezpečené 
v rámci komplexného prístupu, ktorý 
zahŕňa posúdenie a riadenie rizík, 
poskytovanie informácií a sledovanie.
Spoločne tieto prístupy rozšíria databázu 
poznatkov o chemických látkach 
a poskytnú predvídateľný rámec 
usmerňujúci vývoj udržateľnejších riešení.

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 335
Margrete Auken, Jo Leinen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

48. Horizontálne právne predpisy 
o chemických látkach (nariadenie REACH 
a nariadenie o klasifikácii, označovaní 
a balení) poskytujú základnú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a podporujú zavádzanie 
vyvíjajúcich sa metód testovania, pri 
ktorých sa nepoužívajú zvieratá. Stále však 
existuje neistota v súvislosti s vplyvmi na 
ľudské zdravie a životné prostredie, pokiaľ 
ide o kombinované účinky rozličných 
chemických látok (zmesí), nanomateriálov, 
chemických látok, ktoré majú vplyv na 
endokrinný (hormonálny) systém 
(endokrinné disruptory) a chemických 
látok vo výrobkoch. V posledných rokoch 

48. Horizontálne právne predpisy 
o chemických látkach (nariadenie REACH 
a nariadenie o klasifikácii, označovaní 
a balení) poskytujú základnú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a podporujú zavádzanie 
vyvíjajúcich sa metód testovania, pri 
ktorých sa nepoužívajú zvieratá. Stále však 
existujú veľké obavy v súvislosti 
s vplyvmi na ľudské zdravie a životné 
prostredie, pokiaľ ide o kombinované 
účinky rozličných chemických látok 
(zmesí), nanomateriálov, chemických 
látok, ktoré majú vplyv na endokrinný 
(hormonálny) systém (endokrinné 
disruptory) a chemických látok vo 
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sa objavilo viac informácií o potrebe prijať 
opatrenia na riešenie týchto otázok, najmä 
ak má EÚ dosiahnuť cieľ, ktorý bol prijatý 
na svetovom samite o trvalo udržateľnom 
rozvoji v roku 2002 a opätovne potvrdený 
na samite RIO+20, teda zabezpečiť, aby sa 
do roku 2020 „minimalizovali významné 
škodlivé dôsledky“ chemických látok na 
ľudské zdravie a životné prostredie, 
a reagovať na nové a objavujúce sa 
problémy a výzvy účinne, efektívne, 
súdržne a koordinovane. EÚ bude ďalej 
rozvíjať a uplatňovať prístupy k riešeniu 
otázok týkajúcich sa kombinovaných 
účinkov chemických látok a bezpečnosti 
v súvislosti endokrinnými disruptormi 
a stanoví komplexný prístup 
k minimalizácii škodlivých dôsledkov 
nebezpečných látok vrátane chemických 
látok vo výrobkoch podporovaný 
komplexnou databázou poznatkov 
o vystavení chemickým látkam a ich 
toxicite. Bezpečnosť a udržateľné riadenie 
nanomateriálov budú zabezpečené v rámci 
komplexného prístupu, ktorý zahŕňa 
posúdenie a riadenie rizík, poskytovanie 
informácií a sledovanie. Spoločne tieto 
prístupy rozšíria databázu poznatkov 
o chemických látkach a poskytnú 
predvídateľný rámec usmerňujúci vývoj 
udržateľnejších riešení.

výrobkoch. V posledných rokoch sa 
objavilo viac informácií o potrebe prijať 
opatrenia na riešenie týchto otázok, najmä 
ak má EÚ dosiahnuť cieľ, ktorý bol prijatý 
na svetovom samite o trvalo udržateľnom 
rozvoji v roku 2002 a opätovne potvrdený 
na samite RIO+20, teda zabezpečiť, aby sa 
do roku 2020 „minimalizovali významné 
škodlivé dôsledky“ chemických látok na 
ľudské zdravie a životné prostredie, 
a reagovať na nové a objavujúce sa 
problémy a výzvy účinne, efektívne, 
súdržne a koordinovane. EÚ bude ďalej 
rozvíjať a uplatňovať prístupy k riešeniu 
otázok týkajúcich sa kombinovaných 
účinkov chemických látok a bezpečnosti 
v súvislosti endokrinnými disruptormi 
a stanoví komplexný prístup 
k minimalizácii škodlivých dôsledkov 
nebezpečných látok a vystavenia týmto 
látkam vo všetkých príslušných právnych 
predpisoch EÚ vrátane chemických látok 
vo výrobkoch podporovaný komplexnou 
databázou poznatkov o vystavení 
chemickým látkam a ich toxicite vrátane 
poznatkov týkajúcich sa zraniteľných 
skupín. Bezpečnosť a udržateľné riadenie 
nanomateriálov a iných progresívnych 
materiálov budú zabezpečené v rámci 
komplexného proaktívneho prístupu, ktorý 
sa osobitne zaoberá nanomateriálmi 
vo všetkých príslušných právnych 
predpisoch a zahŕňa prístup od prípadu 
k prípadu k posúdeniu a riadeniu rizík, 
komplexné poskytovanie informácií 
o aktuálnych využitiach (skladovanie 
a označovanie) a sledovanie. Spoločne 
tieto prístupy rozšíria databázu poznatkov 
o chemických látkach a poskytnú 
predvídateľný rámec usmerňujúci vývoj 
udržateľnejších riešení.

Or. en

Odôvodnenie

Proaktívny prístup zaoberajúci sa nanomateriálmi je potrebný vo všetkých príslušných 
právnych predpisoch EÚ. Obavy o bezpečnosť súvisia s vystavením nebezpečným látkam 
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a kombinácii účinkov chemických látok a endokrinných disruptorov a toto vystavenie by sa 
malo obmedziť najmä vzhľadom na zraniteľné skupiny.

Pozmeňujúci  návrh 336
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

48. Horizontálne právne predpisy 
o chemických látkach (nariadenie REACH 
a nariadenie o klasifikácii, označovaní 
a balení) poskytujú základnú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a podporujú zavádzanie 
vyvíjajúcich sa metód testovania, pri 
ktorých sa nepoužívajú zvieratá. Stále však 
existuje neistota v súvislosti s vplyvmi na 
ľudské zdravie a životné prostredie, pokiaľ 
ide o kombinované účinky rozličných 
chemických látok (zmesí), nanomateriálov, 
chemických látok, ktoré majú vplyv na 
endokrinný (hormonálny) systém 
(endokrinné disruptory) a chemických 
látok vo výrobkoch. V posledných rokoch 
sa objavilo viac informácií o potrebe prijať 
opatrenia na riešenie týchto otázok, najmä 
ak má EÚ dosiahnuť cieľ, ktorý bol prijatý 
na svetovom samite o trvalo udržateľnom 
rozvoji v roku 2002 a opätovne potvrdený 
na samite RIO+20, teda zabezpečiť, aby sa 
do roku 2020 „minimalizovali významné 
škodlivé dôsledky“ chemických látok na 
ľudské zdravie a životné prostredie, 
a reagovať na nové a objavujúce sa 
problémy a výzvy účinne, efektívne, 
súdržne a koordinovane. EÚ bude ďalej 
rozvíjať a uplatňovať prístupy k riešeniu 
otázok týkajúcich sa kombinovaných 
účinkov chemických látok a bezpečnosti 
v súvislosti endokrinnými disruptormi
a stanoví komplexný prístup 
k minimalizácii škodlivých dôsledkov 
nebezpečných látok vrátane chemických 

48. Horizontálne právne predpisy 
o chemických látkach (nariadenie REACH 
a nariadenie o klasifikácii, označovaní 
a balení) poskytujú základnú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a podporujú zavádzanie 
vyvíjajúcich sa metód testovania, pri 
ktorých sa nepoužívajú zvieratá. Stále však 
existuje neistota v súvislosti s vplyvmi na 
ľudské zdravie a životné prostredie, pokiaľ 
ide o kombinované účinky rozličných 
chemických látok (zmesí), nanomateriálov, 
chemických látok, ktoré majú vplyv na 
endokrinný (hormonálny) systém 
(endokrinné disruptory) a chemických 
látok vo výrobkoch. V posledných rokoch 
sa objavilo viac informácií o potrebe prijať 
opatrenia na riešenie týchto otázok, najmä 
ak má EÚ dosiahnuť cieľ, ktorý bol prijatý 
na svetovom samite o trvalo udržateľnom 
rozvoji v roku 2002 a opätovne potvrdený 
na samite RIO+20, teda zabezpečiť, aby sa 
do roku 2020 „minimalizovali významné 
škodlivé dôsledky“ chemických látok na 
ľudské zdravie a životné prostredie, 
a reagovať na nové a objavujúce sa 
problémy a výzvy účinne, efektívne, 
súdržne a koordinovane. EÚ bude ďalej 
rozvíjať a uplatňovať prístupy k riešeniu 
otázok týkajúcich sa kombinovaných 
účinkov chemických látok a bezpečnosti 
v súvislosti so škodlivými účinkami 
endokrinných disruptorov a stanoví 
komplexný prístup k minimalizácii 
škodlivých dôsledkov nebezpečných látok 
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látok vo výrobkoch podporovaný 
komplexnou databázou poznatkov 
o vystavení chemickým látkam a ich 
toxicite. Bezpečnosť a udržateľné riadenie 
nanomateriálov budú zabezpečené v rámci 
komplexného prístupu, ktorý zahŕňa 
posúdenie a riadenie rizík, poskytovanie 
informácií a sledovanie. Spoločne tieto 
prístupy rozšíria databázu poznatkov 
o chemických látkach a poskytnú 
predvídateľný rámec usmerňujúci vývoj 
udržateľnejších riešení.

vrátane chemických látok vo výrobkoch 
podporovaný komplexnou databázou 
poznatkov o vystavení chemickým látkam 
a ich toxicite. Bezpečnosť a udržateľné 
riadenie nanomateriálov budú zabezpečené 
v rámci komplexného prístupu, ktorý 
zahŕňa posúdenie a riadenie rizík, 
poskytovanie informácií a sledovanie.
Spoločne tieto prístupy rozšíria databázu 
poznatkov o chemických látkach 
a poskytnú predvídateľný rámec 
usmerňujúci vývoj udržateľnejších riešení.

Or. it

Pozmeňujúci  návrh 337
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

49. Rastúci trh pre bioprodukty, 
biochemikálie a biomateriály môže 
zároveň ponúknuť výhody, ako sú nižšie 
emisie skleníkových plynov a nové trhové 
príležitosti, treba však starostlivo dbať na 
zabezpečenie udržateľnosti celého 
životného cyklu týchto výrobkov, bez 
zhoršenia konkurenčného boja týkajúceho 
sa pôdy či zvýšenia emisií.

49. Rastúci trh pre bioprodukty, 
biochemikálie a biomateriály môže 
zároveň ponúknuť výhody, ako sú nižšie 
emisie skleníkových plynov a nové trhové 
príležitosti, treba však starostlivo dbať na 
zabezpečenie udržateľnosti celého 
životného cyklu týchto výrobkov, bez 
zhoršenia konkurenčného boja týkajúceho 
sa pôdy a vody či zvýšenia emisií.

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 338
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 49a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

49a. upriamuje pozornosť na dôsledky 
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deregulácie a liberalizácie 
medzinárodného obchodu, ktoré viedli 
k nárastu spotreby energie a tokov tovaru 
na celosvetovej úrovni, čím sa zvýšila 
koncentrácia skleníkových plynov 
v atmosfére; domnieva sa, že ochrana 
a podpora miestnej výroby a spotreby 
energie prostredníctvom kratších 
dodávateľských reťazcov vyžadujú, aby sa 
produkty, výrobcovia a krajiny v rámci 
medzinárodného obchodu navzájom 
dopĺňali, namiesto toho, aby si 
konkurovali;

Or. pt

Pozmeňujúci  návrh 339
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 49b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

49b. odporúča vykonať posúdenie, 
z krátkodobého hľadiska, vplyvu 
spoločných politík EÚ, najmä SPP, SRP 
a obchodnej politiky, na prípadné zníženie 
uhlíkovej náročnosti hospodárstiev EÚ;
výsledky tohto posúdenia by sa mali 
zohľadniť pri revízii týchto politík;

Or. pt

Pozmeňujúci  návrh 340
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

50. Zmena klímy bude ďalej zhoršovať 
problémy životného prostredia tým, že 

50. Zmena klímy bude pravdepodobne 
ďalej zhoršovať problémy životného 
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bude spôsobovať dlhotrvajúce obdobia 
sucha a vlny horúčav, záplavy, búrky, lesné 
požiare a nové alebo virulentnejšie formy 
ochorení ľudí, zvierat alebo rastlín. Na 
zabezpečenie dostatočnej pripravenosti EÚ 
čeliť tlakom a zmenám vyplývajúcim zo 
zmeny klímy by sa mali prijať cielené 
opatrenia, ktoré posilnia jej 
environmentálnu, hospodársku 
a spoločenskú odolnosť. Vzhľadom na to, 
že mnoho odvetví je a vo zvýšenej miere 
bude vystavených vplyvom zmeny klímy, 
otázky spojené s prispôsobením sa tejto 
zmene a riadením rizík v prípade katastrof 
je potrebné podrobnejšie začleniť do 
politík EÚ.

prostredia tým, že bude spôsobovať 
dlhotrvajúce obdobia sucha a vlny horúčav, 
záplavy, búrky, lesné požiare a nové alebo 
virulentnejšie formy ochorení ľudí, zvierat 
alebo rastlín. Na zabezpečenie dostatočnej 
pripravenosti EÚ čeliť tlakom a zmenám 
vyplývajúcim zo zmeny klímy by sa mali 
prijať cielené opatrenia, ktoré posilnia jej 
environmentálnu, hospodársku 
a spoločenskú odolnosť. Vzhľadom na to, 
že mnoho odvetví je a vo zvýšenej miere 
bude vystavených vplyvom zmeny klímy, 
otázky spojené s prispôsobením sa tejto 
zmene a riadením rizík v prípade katastrof 
je potrebné podrobnejšie začleniť do 
politík EÚ.

Or. it

Pozmeňujúci  návrh 341
Elena Oana Antonescu

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

51. Opatrenia na zvýšenie odolnosti proti 
zmene klímy a posilnenia odolnosti 
životného prostredia, akými sú obnova 
ekosystémov a ekologická infraštruktúra, 
navyše môžu mať aj významné sociálno-
ekonomické prínosy vrátane prínosov pre 
verejné zdravie. Súčinnosť a prípadné 
kompromisy medzi cieľmi v oblasti klímy 
a ďalšími environmentálnymi cieľmi, 
napríklad kvalitou ovzdušia, musia byť 
riadené zodpovedajúcim spôsobom.
Napríklad prechod na iné palivá v reakcii 
na faktory zmeny klímy alebo 
zabezpečenie dodávok by mohol viesť 
k podstatnému zvýšeniu emisií tuhých 
častíc a nebezpečných emisií.

51. Opatrenia na zvýšenie odolnosti proti 
zmene klímy a posilnenia odolnosti 
životného prostredia, akými sú obnova 
ekosystémov a ekologická infraštruktúra, 
navyše môžu mať aj významné sociálno-
ekonomické prínosy a priniesť významné 
zlepšenia z hľadiska verejného zdravia 
a blaha. Súčinnosť a prípadné kompromisy 
medzi cieľmi v oblasti klímy a ďalšími 
environmentálnymi cieľmi, napríklad 
kvalitou ovzdušia, musia byť riadené 
zodpovedajúcim spôsobom. Napríklad 
prechod na iné palivá v reakcii na faktory 
zmeny klímy alebo zabezpečenie dodávok 
by mohol viesť k podstatnému zvýšeniu 
emisií tuhých častíc a nebezpečných 
emisií.

Or. en
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Pozmeňujúci  návrh 342
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

a) nastane výrazné zlepšenie kvality 
ovzdušia v EÚ,

a) nastane výrazné zlepšenie kvality 
vonkajšieho a vnútorného ovzdušia v EÚ 
zodpovedajúce úrovniam, ktoré 
odporučila WHO, a v súlade 
s usmerneniami WHO.

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 343
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

aa) revidujú sa právne predpisy týkajúce 
sa spôsobov merania znečistenia ovzdušia 
a vypracúvajú sa usmernenia o tom, kde 
je najlepšie inštalovať meracie zariadenia 
s cieľom zabezpečiť zber 
najspoľahlivejších údajov a predchádzať 
podvodným meraniam;

Or. es

Pozmeňujúci  návrh 344
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

b) sa výrazne zníži zamorenie hlukom 
v EÚ,

b) sa výrazne zníži zamorenie hlukom 
v EÚ podľa úrovní, ktoré odporučila 
WHO,

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 345
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

c) občania v celej EÚ budú mať prospech 
z vysokých štandardov pre zdravotne 
vyhovujúcu vodu určenú na ľudskú 
spotrebu a vodu určenú na kúpanie,

c) všetci občania v celej EÚ majú nárok 
na bezpečnú pitnú vodu a spracovanie 
odpadových vôd, a to v primeranej kvalite 
a postačujúcej kvantite, ako aj 
na hygienicky vyhovujúcu verejnú vodu 
určenú na kúpanie,

Or. pt

Pozmeňujúci  návrh 346
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

ca) sleduje sa uplatňovanie politík 
na internalizáciu nákladov na využívanie 
vody v rôznych členských štátoch – ako sa 
požaduje v rámcovej smernici o vode –
s cieľom usilovať sa o zabezpečenie toho, 
aby poplatky za vodu odrážali skutočnú 
cenu vody;

Or. es
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Pozmeňujúci  návrh 347
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

d) sa budú účinne riešiť otázky týkajúce sa 
kombinovaných účinkov chemických látok 
a bezpečnosti v súvislosti s endokrinnými 
disruptormi, a posúdia sa a minimalizujú 
riziká ohrozujúce životné prostredie 
a zdravie, ktoré súvisia s používaním 
nebezpečných látok vrátane chemických 
látok vo výrobkoch,

d) sa budú účinne riešiť otázky týkajúce sa 
kombinovaných účinkov chemických látok 
a bezpečnosti v súvislosti so škodlivými 
účinkami endokrinných disruptorov, 
a posúdia sa a minimalizujú riziká 
ohrozujúce životné prostredie a zdravie, 
ktoré súvisia s používaním nebezpečných 
látok vrátane chemických látok vo 
výrobkoch,

Or. it

Pozmeňujúci  návrh 348
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

d) sa budú účinne riešiť otázky týkajúce sa 
kombinovaných účinkov chemických látok 
a bezpečnosti v súvislosti s endokrinnými 
disruptormi, a posúdia sa a minimalizujú 
riziká ohrozujúce životné prostredie 
a zdravie, ktoré súvisia s používaním 
nebezpečných látok vrátane chemických 
látok vo výrobkoch,

d) sa budú účinne riešiť otázky týkajúce sa 
kombinovaných účinkov chemických látok 
a bezpečnosti v súvislosti s endokrinnými 
disruptormi, a posúdia sa a minimalizujú 
riziká ohrozujúce životné prostredie 
a zdravie, ktoré súvisia s používaním 
nebezpečných látok vrátane chemických 
látok vo výrobkoch, určia sa dlhodobé 
opatrenia na dosiahnutie cieľa, ktorým je 
netoxické životné prostredie,

Or. en
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Pozmeňujúci  návrh 349
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

d) sa budú účinne riešiť otázky týkajúce sa 
kombinovaných účinkov chemických látok 
a bezpečnosti v súvislosti s endokrinnými 
disruptormi, a posúdia sa a minimalizujú 
riziká ohrozujúce životné prostredie 
a zdravie, ktoré súvisia s používaním 
nebezpečných látok vrátane chemických 
látok vo výrobkoch,

d) v príslušných právnych predpisoch EÚ
sa budú účinne riešiť otázky týkajúce sa 
kombinovaných účinkov chemických látok 
a bezpečnosti v súvislosti s endokrinnými 
disruptormi, a posudzujú sa a minimalizujú 
riziká ohrozujúce životné prostredie 
a zdravie, ktoré súvisia s používaním
nebezpečných látok vrátane chemických 
látok vo výrobkoch,

.

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 350
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

e) sa budú účinne riešiť obavy týkajúce sa
bezpečnosti v súvislosti s nanomateriálmi 
ako súčasť súdržného prístupu naprieč 
jednotlivými právnymi predpismi,

e) zreviduje sa a doplní sa regulačný 
rámec EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa
osobitným nariadením o nanomateriáloch 
účinne riešili obavy týkajúce sa 
bezpečnosti v súvislosti s nanomateriálmi a
ako súčasť súdržného prístupu naprieč 
jednotlivými právnymi predpismi.

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 351
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 1 – písmeno f
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

f) sa dosiahne rozhodujúci pokrok 
v prispôsobovaní sa vplyvom zmeny 
klímy.

f) sa dosiahne rozhodujúci pokrok 
pri predchádzaní a prispôsobovaní sa 
vplyvom zmeny klímy.

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 352
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

fa) sa výrazne zlepší dostupnosť 
vysokokvalitných, zdravých potravín v EÚ 
a prístup k nim.

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 353
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 2 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

-a) vykonávať iniciatívy uvedené v bielej 
knihe o doprave, najmä prostredníctvom 
ďalšej internalizácie externých nákladov.

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 354
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

a) vykonávať aktualizovanú politiku EÚ 
v oblasti kvality ovzdušia v súlade 
s najnovšími vedeckými poznatkami 
a opatrenia na boj proti znečisťovaniu 
ovzdušia pri zdroji,

a) vykonávať aktualizovanú politiku EÚ 
v oblasti kvality ovzdušia v súlade 
s najnovšími vedeckými poznatkami 
a viacerými geografickými a klimatickými 
podmienkami a opatrenia na boj proti 
znečisťovaniu ovzdušia pri zdroji,

Or. it

Pozmeňujúci  návrh 355
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

a) vykonávať aktualizovanú politiku EÚ 
v oblasti kvality ovzdušia v súlade 
s najnovšími vedeckými poznatkami 
a opatrenia na boj proti znečisťovaniu 
ovzdušia pri zdroji,

a) vykonávať aktualizovanú politiku EÚ 
v oblasti kvality ovzdušia v súlade 
s najnovšími vedeckými poznatkami, 
vypracúvať stratégiu EÚ pre kvalitu 
vnútorného ovzdušia a opatrenia na boj 
proti znečisťovaniu ovzdušia pri zdroji,

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 356
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

c) zintenzívniť úsilie pri vykonávaní 
smernice o kvalite vody určenej na 
ľudskú spotrebu, najmä v prípade malých 
dodávateľov vody určenej na ľudskú 
spotrebu, a smernice o kvalite vody 
určenej na kúpanie,

c) zabezpečiť potrebné finančné 
prostriedky pre všeobecné dostupné 
dodávky a spracovanie vody a zintenzívniť 
úsilie o dodržiavanie plánov pre obnovu, 
sledovanie a kontroly zdrojov vody určenej 
na ľudskú spotrebu a vykonávať smernicu
o kvalite vody určenej na kúpanie,
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Or. pt

Pozmeňujúci  návrh 357
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

d) vypracovať stratégiu EÚ pre netoxické 
životné prostredie, ktorá bude podložená
komplexnou databázou znalostí 
o vystavení chemickým látkam a ich 
toxicite a ktorá bude napomáhať inovácie 
v oblasti udržateľných substitútov,

d) do roku 2018 vypracovať stratégiu EÚ 
pre netoxické životné prostredie opierajúc 
sa o horizontálne opatrenia, ktoré sa majú 
prijať do roku 2015, s cieľom zaistiť 
osobitnými ustanoveniami vo všetkých 
príslušných právnych predpisoch 1) 
bezpečnosť nanomateriálov a podobných 
progresívnych materiálov; 2) 
minimalizáciu vystavenia endokrinným 
disruptorom; 3) primerané regulačné 
prístupy, ktoré sa zaoberajú kombináciou 
účinkov chemických látok, a 4) 
minimalizáciu vystavenia chemickým 
látkam v produktoch vrátane okrem iného 
dovezených produktov v záujme podpory 
cyklov netoxických materiálov a zníženia 
vystavenia škodlivým látkam v uzavretých 
priestoroch. toto by sa malo podporiť
komplexnou databázou znalostí 
o vystavení chemickým látkam a ich 
toxicite, ktorá by urýchlila efektívne 
rozhodovanie a presadzovala inováciu 
a rozvoj udržateľných substitútov.

Or. en

Odôvodnenie

Mali by sa jasne vyjadriť prvky komplexnej stratégie EÚ pre netoxické životné prostredie, čo 
je cieľ prijatý už v 6. EAP. 7. EAP by sa mali zohľadniť požiadavky EP: v apríli 2009 EP 
vyzval Komisiu, aby do dvoch rokov zaručila bezpečnosť v prípade všetkých žiadostí 
týkajúcich sa nanomateriálov. V marci 2013 EP vyzval na minimalizáciu vystavenia 
endokrinným disruptorom. Okrem toho by sa stratégia mala zaoberať kombináciou účinkov 
a mala by minimalizovať vystavenie chemickým látkam v produktoch.
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Pozmeňujúci  návrh 358
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

d) vypracovať stratégiu EÚ pre netoxické 
životné prostredie, ktorá bude podložená 
komplexnou databázou znalostí 
o vystavení chemickým látkam a ich 
toxicite a ktorá bude napomáhať inovácie 
v oblasti udržateľných substitútov,

d) do roku 2015 vypracovať stratégiu EÚ 
pre netoxické životné prostredie, zahrnúť 
krátkodobé opatrenia, ktoré zaručia 
bezpečnosť nanomateriálov a podobných 
progresívnych materiálov, primerané 
prístupy pre nariadenia o chemických 
látkach s cieľom zaoberať sa 
kombináciou účinkov, minimalizovať 
vystavenie endokrinným disruptorom 
a chemickým látkam v produktoch 
vrátane zaoberania sa okrem iného 
dovezenými produktmi, vystavením 
v uzavretých priestoroch a cyklami 
netoxických materiálov, ako aj 
rozplánovať opatrenia na dosiahnutie 
dlhodobej vízie netoxického životného 
prostredia; stratégia je podložená 
komplexnou databázou znalostí 
o vystavení chemickým látkam a ich 
toxicite, zabezpečuje urýchlené a efektívne 
rozhodovanie a napomáha inovácie 
v oblasti udržateľných substitútov,

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 359
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

d) vypracovať stratégiu EÚ pre netoxické 
životné prostredie, ktorá bude podložená 
komplexnou databázou znalostí 
o vystavení chemickým látkam a ich 
toxicite a ktorá bude napomáhať inovácie 

d) do roku 2015 vypracovať stratégiu EÚ 
pre netoxické životné prostredie vrátane 
horizontálnych opatrení na dokumentáciu 
o bezpečnosti nanomateriálov a 
podobných progresívnych materiálov 
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v oblasti udržateľných substitútov, a vykonávania horizontálneho nariadenia 
o chemických látkach s cieľom zabezpečiť 
sa pred kombináciou účinkov, 
minimalizovať vystavenie endokrinným 
disruptorom a zabezpečiť primerané 
riadenie rizík spojených s chemickými 
látkami v produktoch vrátane dovezených 
produktov, ako aj horizontálne opatrenia, 
ktoré zaručia bezpečnosť nanomateriálov;
toto podporí komplexná databáza znalostí 
o vystavení chemickým látkam a ich 
toxicite a ktorá bude napomáhať inovácie 
v oblasti udržateľných substitútov.

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 360
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

d) vypracovať stratégiu EÚ pre netoxické 
životné prostredie, ktorá bude podložená 
komplexnou databázou znalostí 
o vystavení chemickým látkam a ich 
toxicite a ktorá bude napomáhať inovácie 
v oblasti udržateľných substitútov,

d) vypracovať stratégiu EÚ pre netoxické 
životné prostredie, ktorá bude podložená 
komplexnou databázou znalostí 
o vystavení chemickým látkam a ich 
toxicite, získaných v čo najväčšej miere 
využitím alternatívnych testovacích metód 
a stratégií testovania na neživých 
zvieratách, a ktorá bude napomáhať 
inovácie v oblasti udržateľných 
substitútov,

Or. en

Odôvodnenie

Existuje vysoký stupeň neistoty, čo sa týka vplyvov endokrinných disruptorov, chemických 
zmesí a nanomateriálov na verejné zdravie, zdravie zvierat a životné prostredie . Pri 
uskutočňovaní posúdenia rizika by sa mali podľa možností uplatňovať alternatívne testovacie 
metódy a stratégie, pri ktorých sa nevyužívajú živé zvieratá. Návrh Komisie je v tomto ohľade 
nepresný.
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Pozmeňujúci  návrh 361
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

da) prijať stratégiu v rámci celej EÚ 
pre vývoj, hodnotenie, schválenie 
a využívanie testovacích metód 
bez pokusov na zvieratách v kontexte 
revízie právnych predpisov EÚ a zaviesť 
pravidlá pre nové technológie, ako sú 
nanotechnológie.

Or. en

Odôvodnenie

Stanovenie stratégie v rámci celej EÚ by zaručilo, že by sa v plnom rozsahu zvážili účinky 
nových pravidiel na testovanie na zvieratách.

Pozmeňujúci  návrh 362
Margrete Auken, Jo Leinen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

da) zrevidovať existujúce politiky EÚ 
a prijať nové politiky týkajúce sa 
nanomateriálov a progresívnych 
materiálov vrátane okrem iného 
vypracovania primeraných nástrojov 
pre posúdenia rizika, správ o chemickej 
bezpečnosti, ako aj registra 
nanomateriálov na úrovni celej EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 363
Karin Kadenbach
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52 – pododsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

ea) vykonávať iniciatívy uvedené v bielej 
knihe o doprave, najmä prostredníctvom 
ďalšej internalizácie vonkajších nákladov.

Or. en

Odôvodnenie

Táto posledná formulácia priamo preberá znenie z plánu pre efektívne využívanie zdrojov 
(COM(2011)0574 final, s. 19).

Pozmeňujúci  návrh 364
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 52a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

52a. Všetky externé náklady na prepravu 
sa v plnej miere internalizujú.

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 365
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

54. Výhody plynúce zo zabezpečenia 
riadneho vykonávania právnych predpisov 
EÚ v oblasti životného prostredia sú 
trojaké: poskytnutie rovnakých podmienok 
pre hospodárske subjekty pôsobiace na 
jednotnom trhu, stimulácia inovácií 

54. Výhody plynúce zo zabezpečenia 
riadneho vykonávania právnych predpisov 
EÚ v oblasti životného prostredia sú 
trojaké: poskytnutie rovnakých podmienok 
pre hospodárske subjekty pôsobiace na 
jednotnom trhu, stimulácia inovácií 
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a podpora výhod spojených s prvenstvom 
pre európske spoločnosti v mnohých 
odvetviach. Náklady spojené 
s nevykonávaním právnych predpisov sú 
naopak vysoké, všeobecne sa odhadujú na 
približne 50 miliárd EUR ročne vrátane 
nákladov súvisiacich s prípadmi porušenia 
právnych predpisov. Len v roku 2009 bolo 
zaznamenaných 451 prípadov porušenia 
právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia. Komisii zároveň dostáva 
množstvo sťažností priamo od občanov 
EÚ, z ktorých mnohé by sa dali lepšie
riešiť na úrovni členských štátov alebo na 
miestnej úrovni.

a podpora výhod spojených s prvenstvom 
pre európske spoločnosti v mnohých 
odvetviach. Náklady spojené 
s nevykonávaním právnych predpisov sú 
naopak vysoké, všeobecne sa odhadujú na 
približne 50 miliárd EUR ročne vrátane 
nákladov súvisiacich s prípadmi porušenia 
právnych predpisov. Len v roku 2009 bolo 
zaznamenaných 451 prípadov porušenia 
právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia. Komisii zároveň dostáva 
množstvo sťažností priamo od občanov 
EÚ, z ktorých v prípade mnohých, hoci by 
sa dali riešiť na úrovni členských štátov 
alebo na miestnej úrovni, je stále potrebné 
sprostredkovanie zo strany Komisie 
a prípadne Súdneho dvora Európskej 
únie.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 366
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

55. Zlepšenie vykonávania acquis EÚ v 
oblasti životného prostredia na úrovni 
členských štátov preto bude mať 
v nadchádzajúcich rokoch najvyššiu 
prioritu. Existujú významné rozdiely v 
tomto vykonávaní medzi jednotlivými 
členskými štátmi aj v rámci členských 
štátov. Subjekty zapojené do vykonávania 
právnych predpisov v oblasti životného 
prostredia na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni je potrebné vybaviť 
poznatkami a kapacitami tak, aby sa 
prínosy plynúce z týchto právnych 
predpisov zvýšili.

55. Zlepšenie vykonávania acquis EÚ v 
oblasti životného prostredia na úrovni 
členských štátov preto bude mať 
v nadchádzajúcich rokoch najvyššiu 
prioritu. Existujú významné rozdiely v 
tomto vykonávaní medzi jednotlivými 
členskými štátmi aj v rámci členských 
štátov. Subjekty zapojené do vykonávania 
právnych predpisov v oblasti životného 
prostredia na Úniovej, vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni je potrebné 
vybaviť poznatkami, nástrojmi 
a kapacitami tak, aby sa prínosy plynúce z 
týchto právnych predpisov zvýšili.

Or. en
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Pozmeňujúci  návrh 367
João Ferreira

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

55. Zlepšenie vykonávania acquis EÚ v
oblasti životného prostredia na úrovni 
členských štátov preto bude mať 
v nadchádzajúcich rokoch najvyššiu 
prioritu. Existujú významné rozdiely v 
tomto vykonávaní medzi jednotlivými 
členskými štátmi aj v rámci členských 
štátov. Subjekty zapojené do vykonávania 
právnych predpisov v oblasti životného 
prostredia na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni je potrebné vybaviť 
poznatkami a kapacitami tak, aby sa 
prínosy plynúce z týchto právnych 
predpisov zvýšili.

55. Zlepšenie vykonávania acquis EÚ v 
oblasti životného prostredia na úrovni 
členských štátov preto bude mať 
v nadchádzajúcich rokoch najvyššiu 
prioritu. Existujú významné rozdiely v 
tomto vykonávaní medzi jednotlivými 
členskými štátmi aj v rámci členských 
štátov. Subjekty zapojené do vykonávania 
právnych predpisov v oblasti životného 
prostredia na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni je potrebné vybaviť 
rozpočtom, pracovnými miestami,
poznatkami a kapacitami tak, aby sa 
prínosy plynúce z týchto právnych 
predpisov zvýšili.

Or. pt

Pozmeňujúci  návrh 368
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

58. Po druhé, EÚ rozšíri požiadavky na 
inšpekcie a dohľad na širší súbor 
právnych predpisov EÚ v oblasti 
životného prostredia, a doplní ich 
kapacitami na úrovni EÚ, ktoré môžu 
riešiť situácie, v ktorých existujú 
opodstatnené dôvody na znepokojenie.

58. Po druhé, EÚ posilní sieť IMPEL 
členských štátov tým, že poskytne 
primerané dlhodobé financovanie 
a zintenzívni spoločné využívanie 
osvedčených postupov, a to aj na 
regionálnej a miestnej úrovni.

Or. it
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Pozmeňujúci  návrh 369
Ewald Stadler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

58. Po druhé, EÚ rozšíri požiadavky na 
inšpekcie a dohľad na širší súbor právnych 
predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia, a doplní ich kapacitami na 
úrovni EÚ, ktoré môžu riešiť situácie, v 
ktorých existujú opodstatnené dôvody na 
znepokojenie.

58. Po druhé, EÚ rozšíri požiadavky na 
inšpekcie a dohľad na širší súbor právnych 
predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia, a doplní ich kapacitami na 
úrovni EÚ, ktoré môžu riešiť situácie, v 
ktorých existujú opodstatnené dôvody na 
znepokojenie. V záujme efektívnosti a 
minimalizácie byrokracie by sa nemali 
zriaďovať žiadne nové orgány EÚ 
a nesmú sa spochybňovať právomoci 
vnútroštátnych agentúr pre ochranu 
životného prostredia.

Or. de

Pozmeňujúci  návrh 370
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

59. Po tretie, zlepší sa spôsob vybavovania
sťažností týkajúcich sa vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia a spôsob nápravy na 
vnútroštátnej úrovni.

59. Po tretie, zlepší sa spôsob riešenia
sťažností týkajúcich sa vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia a spôsob vykonávania nápravy 
na vnútroštátnej úrovni a zároveň sa 
zabezpečí väčšia transparentnosť a zlepší 
prístup k informáciám o sťažnostiach.

Or. es

Pozmeňujúci  návrh 371
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

59. Po tretie, zlepší sa spôsob vybavovania
sťažností týkajúcich sa vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia a spôsob nápravy na 
vnútroštátnej úrovni.

59. Po tretie, zlepší sa spôsob riešenia
sťažností týkajúcich sa vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia a spôsob vykonávania nápravy 
na vnútroštátnej úrovni a zároveň sa zvýši 
jeho transparentnosť a prístupnosť.

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 372
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

60. Po štvrté, občania EÚ získajú lepší
prístup k spravodlivosti v záležitostiach 
životného prostredia a účinnú právnu 
ochranu v súlade s medzinárodnými 
zmluvami a vývojom, ktorý prinieslo 
nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy 
a nedávna judikatúra Európskeho súdneho 
dvora. Ako alternatíva k súdnym sporom sa 
bude podporovať aj mimosúdne riešenie 
sporov.

60. Po štvrté, občania EÚ získajú prístup 
k spravodlivosti v záležitostiach životného 
prostredia a účinnú právnu ochranu 
v súlade s Aarhuským dohovorom 
a ďalšími medzinárodnými zmluvami 
a vývojom, ktorý prinieslo nadobudnutie 
platnosti Lisabonskej zmluvy a aktuálna
judikatúra Európskeho súdneho dvora. Ako 
alternatíva k súdnym sporom sa bude 
podporovať aj mimosúdne riešenie sporov.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia efektívneho prístupu k spravodlivosti musia byť do acquis Únie v 
oblasti životného prostredia začlenené všetky piliere Aarhuského dohovoru. Je to v súlade so 
závermi Rady z 11. júna 2012.

Pozmeňujúci  návrh 373
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 60a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

60a. Po piate, posilnia sa opatrenia 
zabezpečujúce zapojenie verejnosti do 
rozhodovania o environmentálnych 
otázkach, a to v prvom rade tým, že sa 
zabezpečí, aby systém posudzovania 
vplyvov na životné prostredie 
neumožňoval obchádzanie postupov 
posudzovania vplyvov a aby bol objektívny 
a nezávislý.

Or. lt

Pozmeňujúci  návrh 374
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 63 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

63. Na účely maximalizácie výhod 
právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia program zabezpečí, aby do roku 
2020:

63. Na účely maximalizácie výhod 
právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia by program mal zabezpečiť, aby 
do roku 2020:

Or. it

Pozmeňujúci  návrh 375
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 63 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

(a) občania EÚ mali prístup k jasným 
informáciám o spôsobe vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia,

a) bol v plnej miere vykonaný Aarhuský 
dohovor zabezpečujúci občanom EÚ 
prístup k jasným informáciám o spôsobe 
vykonávania právnych predpisov EÚ 
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v oblasti životného prostredia, účasť na 
určitých rozhodnutiach významných 
z hľadiska životného prostredia a prístup 
k spravodlivosti,

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so závermi Rady z 11. júna 2012 by sa Aarhuský dohovor mal v plnej miere vykonať, 
a občanom tým umožniť neobmedzený prístup k spravodlivosti v otázkach životného 
prostredia.

Pozmeňujúci  návrh 376
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 63 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

(a) občania EÚ mali prístup k jasným 
informáciám o spôsobe vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia,

a) občania EÚ mali prístup k jasným 
informáciám o spôsobe vykonávania 
právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia.
V záujme transparentnosti by jeho 
súčasťou mal byť online prístup k 
súhrnným informáciám o rozličných 
sťažnostiach, ktoré boli predložené 
Európskej komisii, a tiež k informáciám 
o štádiu riešenia prípadov v každom 
členskom štáte,

Or. es

Pozmeňujúci  návrh 377
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 63 – pododsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

ca) sa splnila požiadavka nezávislosti 
vnútroštátnych regulačných orgánov 
v oblasti presadzovania právnych 
predpisov EÚ v oblasti životného 
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prostredia,

Or. en

Odôvodnenie

V rozličných európskych smerniciach o vnútornom trhu, ako aj v judikatúre Európskeho 
súdneho dvora, sa požaduje, aby členské štáty zaručili nezávislosť regulačného orgánu 
a zabezpečili, aby svoje právomoci vykonával nestranne a transparentne. Pozri napríklad 
smernicu 2009/73/ES, článok 39 ods. 4. Tie isté požiadavky týkajúce sa regulačného orgánu 
by sa mali uplatňovať na presadzovanie právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci  návrh 378
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 63 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

(d) sa posilnila dôvera občanov v právne 
predpisy EÚ v oblasti životného prostredia,

d) sa posilnila dôvera občanov v právne 
predpisy EÚ v oblasti životného prostredia 
a aby boli užšie zapojení do aktivít 
zameraných na riešenie problémov v tejto 
oblasti.

Or. lt

Pozmeňujúci  návrh 379
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 63 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

(d) sa posilnila dôvera občanov v právne 
predpisy EÚ v oblasti životného prostredia,

d) sa posilnila dôvera občanov v právne 
predpisy EÚ v oblasti životného prostredia 
a ich presadzovanie,

Or. en
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Pozmeňujúci  návrh 380
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 63 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

(b) vypracovanie partnerských dohôd 
medzi členskými štátmi a Komisiou 
o vykonávaní právnych predpisov,

b) vypracovanie partnerských dohôd medzi 
členskými štátmi a Komisiou o vykonávaní 
právnych predpisov s cieľom pomôcť 
členským štátom predchádzať problémom 
alebo takéto problémy riešiť,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 63 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

(b) vypracovanie partnerských dohôd 
medzi členskými štátmi a Komisiou 
o vykonávaní právnych predpisov,

b) vypracovanie transparentných
partnerských dohôd medzi členskými 
štátmi a Komisiou o vykonávaní právnych 
predpisov,

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 382
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 63 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

(c) rozšírenie záväzných kritérií 
vykonávania účinných inšpekcií a 
účinného dohľadu členských štátov na širší 
súbor právnych predpisov EÚ v oblasti 
životného prostredia a vytvorenie 

c) rozšírenie záväzných kritérií 
vykonávania účinných inšpekcií a 
účinného dohľadu členských štátov na širší 
súbor právnych predpisov EÚ v oblasti 
životného prostredia a zároveň posilnenie 
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doplnkovej kapacity na úrovni EÚ, ktorá 
sa bude opierať o podporu siete 
odborníkov, na riešenie situácií, keď 
existujú opodstatnené dôvody na 
znepokojenie,

siete IMPEL,

Or. it

Pozmeňujúci  návrh 383
Elena Oana Antonescu

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 63 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

(c) rozšírenie záväzných kritérií 
vykonávania účinných inšpekcií a 
účinného dohľadu členských štátov na širší 
súbor právnych predpisov EÚ v oblasti 
životného prostredia a vytvorenie 
doplnkovej kapacity na úrovni EÚ, ktorá sa 
bude opierať o podporu siete odborníkov, 
na riešenie situácií, keď existujú 
opodstatnené dôvody na znepokojenie,

c) zabezpečenie záväzných kritérií 
vykonávania účinných inšpekcií a 
účinného dohľadu členských štátov na širší 
súbor právnych predpisov EÚ v oblasti 
životného prostredia a vytvorenie 
doplnkovej kapacity na úrovni EÚ, ktorá sa 
bude opierať o podporu siete odborníkov, 
na riešenie situácií, keď existujú 
opodstatnené dôvody na znepokojenie,

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 384
Elena Oana Antonescu

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 63 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

(d) stanovenie jednotných a účinných 
mechanizmov na vnútroštátnej úrovni na 
vybavovanie sťažností týkajúcich sa 
vykonávania právnych predpisov EÚ 
v oblasti životného prostredia,

d) zabezpečenie jednotných a účinných 
mechanizmov na vnútroštátnej úrovni na 
vybavovanie sťažností týkajúcich sa 
vykonávania právnych predpisov EÚ 
v oblasti životného prostredia,

Or. en
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Pozmeňujúci  návrh 385
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 63 – pododsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

da) preskúmanie systému posudzovania 
vplyvov na životné prostredia, s cieľom 
zabezpečiť jeho objektívnosť 
a nezávislosť, a štandardizovanie 
postupov v členských štátoch, s cieľom 
zamedziť situáciám, ktoré umožňujú 
obchádzať postupy posudzovania vplyvov 
na životné prostredie v dôsledku medzier 
v právnych predpisoch alebo ich 
nejednoznačnosti.

Or. lt

Pozmeňujúci  návrh 386
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 63 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

(e) zabezpečiť, aby vnútroštátne 
ustanovenia o prístupe k spravodlivosti 
odrážali judikatúru Súdneho dvora 
Európskej únie, a podporovať mimosúdne 
riešenie sporov ako prostriedku na 
dosiahnutie zmieru pri riešení sporov 
v oblasti životného prostredia.

(e) zabezpečiť, aby vnútroštátne 
ustanovenia o prístupe k spravodlivosti 
zohľadňovali judikatúru Súdneho dvora 
Európskej únie, a presadzovať mimosúdne 
riešenie sporov ako prostriedok hľadania 
účinných riešení sporov v oblasti životného 
prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 387
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – prioritný cieľ 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

Prioritný cieľ 5: Zlepšiť vedomostnú
základňu pre politiku v oblasti životného 
prostredia

Prioritný cieľ 5: Zlepšiť základňu 
vedomostí a faktov pre politiku v oblasti 
životného prostredia

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 388
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – prioritný cieľ 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

Prioritný cieľ 5: Zlepšiť vedomostnú 
základňu pre politiku v oblasti životného 
prostredia

Netýka sa slovenského znenia.

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 389
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

64. Podklady pre politiku EÚ v oblasti 
životného prostredia sú založené na 
sledovaní životného prostredia, 
environmentálnych údajoch, 
ukazovateľoch a hodnoteniach spojených 
s vykonávaním právnych predpisov EÚ, 
ako aj na oficiálnom vedeckom výskume 
a „občianskych vedeckých“ iniciatívach.
Pri rozširovaní tejto vedomostnej základne 
bol dosiahnutý značný pokrok, zvýšilo sa 
povedomie a zlepšila sa dôvera politikov 
a verejnosti v prístup k politike založený na 
dokázaných faktoch, ktorý uľahčuje ich 

64. Politika EÚ v oblasti životného 
prostredia je založená na sledovaní 
životného prostredia, environmentálnych 
údajoch, ukazovateľoch a hodnoteniach 
spojených s vykonávaním právnych 
predpisov EÚ, ako aj na oficiálnom 
vedeckom výskume a „občianskych 
vedeckých“ iniciatívach. Pri rozširovaní 
tejto vedomostnej základne bol dosiahnutý 
značný pokrok, zvýšilo sa povedomie 
a zlepšila sa dôvera politikov a verejnosti 
v prístup k politike založený na 
vedomostiach, ktorý uľahčuje ich 
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porozumenie zložitým environmentálnym 
a spoločenským problémom.

porozumenie zložitým environmentálnym 
a spoločenským problémom.

Or. en

OdôvodnenieNetýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci  návrh 390
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

64. Podklady pre politiku EÚ v oblasti 
životného prostredia sú založené na 
sledovaní životného prostredia, 
environmentálnych údajoch, 
ukazovateľoch a hodnoteniach spojených 
s vykonávaním právnych predpisov EÚ, 
ako aj na oficiálnom vedeckom výskume 
a „občianskych vedeckých“ iniciatívach.
Pri rozširovaní tejto vedomostnej základne 
bol dosiahnutý značný pokrok, zvýšilo sa 
povedomie a zlepšila sa dôvera politikov 
a verejnosti v prístup k politike založený na 
dokázaných faktoch, ktorý uľahčuje ich 
porozumenie zložitým environmentálnym 
a spoločenským problémom.

64. Podklady pre politiku EÚ v oblasti 
životného prostredia sú založené na 
sledovaní životného prostredia, 
environmentálnych údajoch, 
ukazovateľoch a hodnoteniach spojených 
s vykonávaním právnych predpisov EÚ, 
ako aj na oficiálnom vedeckom výskume 
a „občianskych vedeckých“ iniciatívach.
Pri rozširovaní tejto vedomostnej základne 
bol dosiahnutý značný pokrok, zvýšilo sa 
povedomie a zlepšila sa dôvera politikov 
a verejnosti v prístup k politike založený na 
vedomostiach, ktorý uľahčuje ich 
porozumenie zložitým environmentálnym 
a spoločenským problémom.

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 391
Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

64. Podklady pre politiku EÚ v oblasti 
životného prostredia sú založené na 
sledovaní životného prostredia, 

Netýka sa slovenského znenia.
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environmentálnych údajoch, 
ukazovateľoch a hodnoteniach spojených 
s vykonávaním právnych predpisov EÚ, 
ako aj na oficiálnom vedeckom výskume 
a „občianskych vedeckých“ iniciatívach.
Pri rozširovaní tejto vedomostnej základne 
bol dosiahnutý značný pokrok, zvýšilo sa 
povedomie a zlepšila sa dôvera politikov 
a verejnosti v prístup k politike založený na 
dokázaných faktoch, ktorý uľahčuje ich 
porozumenie zložitým environmentálnym 
a spoločenským problémom.

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 392
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 66

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

66. Vzhľadom na tempo súčasného vývoja 
a neistotu spojenú s možnými budúcimi 
trendmi sú však potrebné ďalšie kroky na 
udržanie a posilnenie tejto vedomostnej 
základne, aby politika v EÚ naďalej 
vychádzala z fundovaného 
porozumenia stavu životného prostredia, 
možných spôsobov reakcie a ich 
dôsledkov.

Netýka sa slovenského znenia.

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 393
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 66

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

66. Vzhľadom na tempo súčasného vývoja Netýka sa slovenského znenia.
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a neistotu spojenú s možnými budúcimi 
trendmi sú však potrebné ďalšie kroky na 
udržanie a posilnenie tejto vedomostnej 
základne, aby politika v EÚ naďalej 
vychádzala z fundovaného 
porozumenia stavu životného prostredia, 
možných spôsobov reakcie a ich 
dôsledkov.

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 394
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 68

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

68. Ďalšie uplatňovanie zásady spoločného 
systému environmentálnych informácií 
„vyrobiť raz, používať často“ a spoločné 
štandardy a prístup k získavaniu
a porovnávaniu priestorových informácií 
v rámci systémov Inspire a GMES pomôžu 
predchádzať duplicitnému úsiliu 
a odstránia zbytočnú administratívnu záťaž 
správnych orgánov, čomu napomôže aj 
úsilie racionalizovať povinnosti podávania 
správ na základe rôznych právnych 
predpisov. Členské štáty by mali zvýšiť 
prístupnosť informácií zhromaždených na 
účely posúdenia vplyvov plánov, 
programov a projektov (napr. pri 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
alebo pri strategickom posudzovaní 
vplyvov) pre verejnosť.

68. Ďalšie uplatňovanie zásady spoločného 
systému environmentálnych informácií 
„vyrobiť raz, používať často“ a spoločné 
štandardy a prístup k získavaniu 
a porovnávaniu priestorových informácií 
v rámci systémov Inspire a Copernicus 
(predtým GMES), ako aj ďalšie systémy 
environmentálnych informácií pre 
Európu (napríklad BISE a WISE)
pomôžu predchádzať duplicitnému úsiliu 
a odstránia zbytočnú administratívnu záťaž 
správnych orgánov, čomu pomôže aj úsilie 
racionalizovať povinnosti podávania správ 
na základe rôznych právnych predpisov.
Členské štáty by mali zvýšiť prístupnosť 
informácií zhromaždených na účely 
posúdenia vplyvov plánov, programov 
a projektov (napr. pri posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie alebo pri 
strategickom posudzovaní vplyvov) pre 
verejnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Alternatívna verzia pripojených zmien predložených spravodajcom.
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Pozmeňujúci  návrh 395
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 69 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

69. Stále existujú značné medzery v 
poznatkoch, pričom niektoré z nich sú 
dôležité aj pre prioritné ciele tohto 
programu. Investície do ďalšieho výskumu, 
ktorý tieto medzery odstráni, sú preto 
nevyhnutné na zabezpečenie dobrého 
základu pre verejné orgány a podniky na 
prijímanie rozhodnutí, ktoré plne odrážajú 
skutočné sociálne, hospodárske 
a environmentálne prínosy a náklady. Štyri 
najvýraznejšie medzery sú:

69. Stále existujú značné medzery v 
poznatkoch, pričom niektoré z nich sú 
dôležité aj pre prioritné ciele tohto 
programu. Investície do ďalšieho výskumu, 
ktorý tieto medzery odstráni, sú preto 
nevyhnutné na zabezpečenie dobrej 
základne vedomostí o najnovších 
vedeckých poznatkoch pre verejné orgány 
a podniky na prijímanie rozhodnutí, ktoré 
plne odrážajú skutočné sociálne, 
hospodárske a environmentálne prínosy 
a náklady. Štyri najvýraznejšie medzery sú:

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 396
Marit Paulsen, Riikka Manner

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 69 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

pokročilý výskum na doplnenie 
chýbajúcich údajov a poznatkov 
a primerané nástroje na modelovanie sú 
nevyhnutné na lepšie pochopenie zložitých 
problémov, ktoré sa týkajú zmien 
životného prostredia, ako sú vplyvy zmeny 
klímy a katastrof, dôsledky straty druhov 
pre ekosystémové služby, environmentálne 
prahové hodnoty a body zvratu (tzv. 
tipping point). Kým dostupné informácie 
plne odôvodňujú preventívne opatrenia 
v týchto oblastiach, vypracovanie 
najvhodnejších reakcií bude podporené 

pokročilý výskum na doplnenie 
chýbajúcich údajov a poznatkov 
a primerané nástroje na modelovanie sú 
nevyhnutné na lepšie pochopenie zložitých 
problémov, ktoré sa týkajú zmien 
životného prostredia, ako sú vplyvy zmeny 
klímy a katastrof, transformácia 
biologického odpadu z mestských zón na 
poľnohospodárske vstupy vďaka 
účinnému čisteniu, dôsledky straty druhov 
pre ekosystémové služby, environmentálne 
prahové hodnoty a body zvratu (tzv. 
tipping point). Kým dostupné informácie 
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ďalším výskumom hraníc možností našej 
planéty, systémových rizík a schopnosti 
našej spoločnosti vyrovnať sa s nimi. To by 
malo zahŕňať investície do dopĺňania 
chýbajúcich údajov a poznatkov, 
mapovania a posudzovania 
ekosystémových služieb, pochopenia 
podpornej úlohy biodiverzity a spôsobu, 
akým sa prispôsobujú zmene klímy;

plne odôvodňujú preventívne opatrenia 
v týchto oblastiach, vypracovanie 
najvhodnejších reakcií bude podporené 
ďalším výskumom hraníc možností našej 
planéty, systémových rizík a schopnosti 
našej spoločnosti vyrovnať sa s nimi. To by 
malo zahŕňať investície do dopĺňania 
chýbajúcich údajov a poznatkov, 
mapovania a posudzovania 
ekosystémových služieb, pochopenia 
podpornej úlohy biodiverzity a spôsobu, 
akým sa prispôsobujú zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 397
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 69 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

pri prechode na inkluzívne ekologické 
hospodárstvo je potrebné náležite zvážiť 
súčinnosť medzi sociálno-ekonomickými 
a environmentálnymi faktormi. Lepšie 
pochopenie modelov udržateľnej spotreby 
a výroby a toho, ako presnejšie zvážiť
náklady na konanie či nekonanie, ako 
zmeny v správaní jednotlivca a spoločnosti 
prispievajú k environmentálnym 
výsledkom a ako je životné prostredie v 
Európe ovplyvňované globálnymi 
megatrendmi, môže pomôcť lepšie zacieliť 
politické iniciatívy na efektívnejšie 
využívanie zdrojov a zmiernenie tlakov na 
životné prostredie;

pri prechode na inkluzívne ekologické 
hospodárstvo je potrebné náležite zvážiť 
súčinnosť medzi sociálno-ekonomickými 
a environmentálnymi faktormi. Lepšie 
porozumenie modelom udržateľnej 
spotreby a výroby a tomu, ako presnejšie 
posúdiť náklady na konanie či nekonanie 
a z nich plynúce prínosy, ako zmeny v 
správaní jednotlivca a spoločnosti 
prispievajú k environmentálnym 
výsledkom a ako je životné prostredie v 
Európe ovplyvňované globálnymi 
megatrendmi, môže pomôcť lepšie zacieliť 
politické iniciatívy na efektívnejšie 
využívanie zdrojov a zmiernenie tlakov na 
životné prostredie;

Or. en

Odôvodnenie

Pri zvyšovaní porozumenia modelom udržateľnej spotreby a výroby treba posúdiť náklady na 
konanie a nekonanie, ako aj z nich plynúce prínosy.
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Pozmeňujúci  návrh 398
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 69 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

stále existuje neistota v súvislosti 
s vplyvmi na ľudské zdravie a životné 
prostredie, pokiaľ ide o endokrinné 
disruptory, zmesi, chemické látky vo 
výrobkoch a nanomateriály. Odstránenie 
týchto medzier môže urýchliť 
rozhodovanie a umožniť ďalší rozvoj 
acquis týkajúceho sa chemických látok s 
cieľom presnejšie sa zamerať na 
problematické oblasti, a zároveň 
stimulovať udržateľnejšie používanie
chemických látok. Lepšie porozumenie 
environmentálnym faktorom 
ovplyvňujúcim ľudské zdravie by 
umožnilo prijatie preventívnych politických 
opatrení;

– aj keď stále existuje neistota v súvislosti 
s celkovými vplyvmi na ľudské zdravie 
a životné prostredie, pokiaľ ide 
o endokrinné disruptory, zmesi, chemické 
látky vo výrobkoch a nanomateriály, 
najnovší výskum naznačuje, že 
endokrinné disruptory majú škodlivý 
vplyv na ľudské zdravie, predovšetkým 
pokiaľ ide o tehotné ženy a vývoj detí.
Preventívne opatrenia sú preto plne 
odôvodnené. Znepokojenie navyše 
vyvolávajú prípadné kombinované vplyvy 
chemických látok vo výrobkoch, 
nanomateriálov a podobných 
progresívnych materiálov na životné 
prostredie a zdravie. Uplatňovaním 
existujúcich vedomostí, spolu 
s pretrvávajúcim úsilím dopĺňať 
zostávajúce medzery vo vedomostiach, a to 
aj, okrem iného, využívaním 
biomonitoringu a sledovania životného 
prostredia sa môže urýchliť rozhodovanie 
a umožniť ďalší rozvoj acquis týkajúceho 
sa chemických látok s cieľom presnejšie sa 
zamerať na problematické oblasti 
a zároveň pomôcť stimulovať 
udržateľnejší prístup k používaniu
chemických látok. Lepšie porozumenie 
environmentálnym faktorom a miere 
vystavenia ovplyvňujúcej ľudské zdravie 
a životné prostredie by umožnilo prijať
preventívne politické opatrenia;

Or. en
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Odôvodnenie

Ako bolo zdôraznené v správe Å.Westlunda, ktorú Európsky parlament prijal v marci 2013, 
vedecké poznatky týkajúce sa škodlivých vplyvov určitých endokrinných disruptorov sú už k 
dispozícii a vyžadujú si prijatie opatrení a uplatnenie zásady predbežnej opatrnosti. Znalosti 
týkajúce sa kombinovaných vplyvov chemických látok, nanomanteriálov a podobných 
progresívnych materiálov musia byť začlenené do politiky životného prostredia a treba 
náležite doplniť chýbajúce znalosti.

Pozmeňujúci  návrh 399
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 69 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

stále existuje neistota v súvislosti 
s vplyvmi na ľudské zdravie a životné 
prostredie, pokiaľ ide o endokrinné 
disruptory, zmesi, chemické látky vo 
výrobkoch a nanomateriály. Odstránenie 
týchto medzier môže urýchliť 
rozhodovanie a umožniť ďalší rozvoj 
acquis týkajúceho sa chemických látok s 
cieľom presnejšie sa zamerať na 
problematické oblasti, a zároveň 
stimulovať udržateľnejšie používanie 
chemických látok. Lepšie porozumenie 
environmentálnym faktorom 
ovplyvňujúcim ľudské zdravie by 
umožnilo prijatie preventívnych politických 
opatrení;

– aj keď vedomosti o škodlivých vplyvoch 
endokrinných disruptorov sú stále 
dostupnejšie, najmä pokiaľ ide o vývoj 
detí, čo v plnej miere odôvodňuje 
preventívne opatrenia, stále existuje 
neistota v súvislosti s celkovými vplyvmi 
na ľudské zdravie a životné prostredie, 
pokiaľ ide o endokrinné disruptory, zmesi, 
chemické látky vo výrobkoch 
a nanomateriály. Odstránenie týchto 
medzier môže urýchliť rozhodovanie 
a umožniť ďalší rozvoj acquis týkajúceho 
sa chemických látok s cieľom presnejšie sa 
zamerať na problematické oblasti, 
a zároveň stimulovať udržateľnejšie 
používanie chemických látok. Lepšie 
porozumenie environmentálnym faktorom 
ovplyvňujúcim ľudské zdravie by 
umožnilo prijať preventívne politické 
opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci  návrh 400
Gaston Franco
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 69 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

stále existuje neistota v súvislosti 
s vplyvmi na ľudské zdravie a životné 
prostredie, pokiaľ ide o endokrinné 
disruptory, zmesi, chemické látky vo 
výrobkoch a nanomateriály. Odstránenie 
týchto medzier môže urýchliť
rozhodovanie a umožniť ďalší rozvoj 
acquis týkajúceho sa chemických látok s 
cieľom presnejšie sa zamerať na 
problematické oblasti, a zároveň 
stimulovať udržateľnejšie používanie 
chemických látok. Lepšie porozumenie 
environmentálnym faktorom 
ovplyvňujúcim ľudské zdravie by 
umožnilo prijatie preventívnych politických 
opatrení;

stále existuje neistota v súvislosti 
s vplyvmi na ľudské zdravie a životné 
prostredie, pokiaľ ide o endokrinné
disruptory, zmesi, chemické látky vo 
výrobkoch a nanomateriály. Bolo by 
žiaduce, aby členské štáty, ktoré v tejto 
oblasti dosiahli najväčší pokrok, poskytli 
svoje vedomosti a skúsenosti partnerom 
z EÚ a aby v nadväznosti na posúdenie 
vplyvu podporili na úrovni EÚ zavedenie 
harmonizovaných opatrení zameraných 
na rozširovanie týchto vedomostí, a to 
najmä v oblasti nanomateriálov.
Doplnenie chýbajúcich vedomostí, 
zameranie sa na základe spoločných 
definícií a vedeckých údajov na vnútorné 
riziká určitých látok, podporovanie 
výskumu a v prípade potreby uplatňovanie 
zásady predbežnej opatrnosti, ako aj 
zásady proporcionality môže uľahčiť
rozhodovanie a umožniť ďalší rozvoj 
acquis týkajúceho sa chemických látok s 
cieľom presnejšie sa zamerať na 
problematické oblasti, a zároveň 
stimulovať udržateľnejšie používanie 
chemických látok. Lepšie porozumenie 
environmentálnym faktorom 
ovplyvňujúcim ľudské zdravie by 
umožnilo prijať preventívne politické 
opatrenia;

Or. fr

Pozmeňujúci  návrh 401
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 69 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

stále existuje neistota v súvislosti 
s vplyvmi na ľudské zdravie a životné 

stále existuje neistota v súvislosti 
s vplyvmi na ľudské zdravie a životné 
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prostredie, pokiaľ ide o endokrinné 
disruptory, zmesi, chemické látky vo 
výrobkoch a nanomateriály. Odstránenie 
týchto medzier môže urýchliť 
rozhodovanie a umožniť ďalší rozvoj 
acquis týkajúceho sa chemických látok s 
cieľom presnejšie sa zamerať na 
problematické oblasti, a zároveň 
stimulovať udržateľnejšie používanie 
chemických látok. Lepšie porozumenie 
environmentálnym faktorom 
ovplyvňujúcim ľudské zdravie by 
umožnilo prijatie preventívnych politických 
opatrení;

prostredie, pokiaľ ide o endokrinné 
disruptory, zmesi, chemické látky vo 
výrobkoch a nanomateriály. Odstránenie 
týchto medzier môže urýchliť 
rozhodovanie a umožniť ďalší rozvoj 
acquis týkajúceho sa chemických látok s 
cieľom presnejšie sa zamerať na 
problematické oblasti, a zároveň 
stimulovať udržateľnejšie používanie 
chemických látok. Lepšie porozumenie 
environmentálnym faktorom 
ovplyvňujúcim ľudské zdravie by 
umožnilo prijať preventívne politické 
opatrenia; Malo by sa to uskutočniť v čo 
najväčšom rozsahu použitím 
alternatívnych metód testovania s cieľom 
znížiť počet zvierat využitých na tento 
účel.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie nie je dostatočne konkrétny, pokiaľ ide o potrebu znížiť počet zvierat 
použitých na testovanie chemických látok.

Pozmeňujúci  návrh 402
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 69 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

na zabezpečenie toho, aby k úsiliu bojovať
proti zmene klímy prispelo každé odvetvie, 
je nevyhnutný jasný prehľad o meraniach 
ESP a sledovaní a zhromažďovaní údajov, 
keďže tieto činnosti sú v súčasnosti 
v kľúčových odvetviach (napr. 
v poľnohospodárstve) neúplné.

na zabezpečenie toho, aby k úsiliu 
prispôsobiť sa zmene klímy prispelo každé 
odvetvie, je nevyhnutný jasný prehľad 
o meraniach ESP a sledovaní 
a zhromažďovaní údajov.

Or. it
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Pozmeňujúci  návrh 403
Ewald Stadler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 69 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

na zabezpečenie toho, aby k úsiliu bojovať 
proti zmene klímy prispelo každé odvetvie, 
je nevyhnutný jasný prehľad o meraniach 
ESP a sledovaní a zhromažďovaní údajov, 
keďže tieto činnosti sú v súčasnosti 
v kľúčových odvetviach (napr. 
v poľnohospodárstve) neúplné.

na zabezpečenie toho, aby k úsiliu bojovať 
proti zmene klímy prispelo každé odvetvie, 
je nevyhnutný jasný prehľad o meraniach 
ESP a sledovaní a zhromažďovaní údajov.

Or. de

Odôvodnenie

Ak označíme poľnohospodárstvo za jediné odvetvie, v ktorom je zhromažďovanie údajov 
údajne nedostatočné, nevytvárame tým verný obraz. Metódy merania skleníkových plynov, 
ktoré sa v súčasnosti používajú, naznačujú, že objem ESP z poľnohospodárstva v celej Európe 
poklesol.

Pozmeňujúci  návrh 404
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 70

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci  návrh

70. Nové a objavujúce sa problémy 
vyplývajúce z rýchleho technického 
rozvoja, ktorý predbieha politiku, napríklad 
v prípade nanomateriálov, nekonvenčných 
zdrojov energie, zachytávania 
a skladovania uhlíka 
a elektromagnetických vĺn, predstavujú 
výzvu z hľadiska riadenia rizík a môžu 
viesť k stretu záujmov, potrieb 
a očakávaní. To zase môže vyvolať rastúce 
obavy verejnosti a viesť k potenciálnemu 
nepriateľskému postoju k novým 
technológiám. Vzniká preto potreba 
zabezpečiť širšiu explicitnú spoločenskú 
diskusiu o environmentálnych rizikách 

70. Nové a objavujúce sa problémy 
vyplývajúce z rýchleho technického 
rozvoja, ktorý predbieha politiku, napríklad 
v prípade nanomateriálov a podobných 
progresívnych materiálov, nekonvenčných 
zdrojov energie, zachytávania 
a skladovania uhlíka 
a elektromagnetických vĺn, predstavujú 
výzvu z hľadiska riadenia rizík a môžu 
viesť k stretu záujmov, potrieb 
a očakávaní. To zase môže vyvolať rastúce 
obavy verejnosti a viesť k potenciálnemu 
nepriateľskému postoju k novým 
technológiám. Vzniká preto potreba 
zabezpečiť širšiu explicitnú spoločenskú 
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a možných kompromisoch, ktoré sme 
ochotní prijať vzhľadom na občas neúplné 
alebo neurčité informácie o objavujúcich sa 
rizikách a spôsobe, ako s nimi narábať.
Systematickým prístupom k riadeniu 
environmentálnych rizík sa zlepší 
schopnosť EÚ včas zaznamenať súvislosti 
technického vývoja a reagovať na ne, 
a zároveň poskytnúť verejnosti potrebné 
uistenie.

diskusiu o environmentálnych rizikách 
a možných kompromisoch, ktoré sme 
ochotní prijať vzhľadom na občas neúplné 
alebo neurčité informácie o objavujúcich sa 
rizikách a spôsobe, ako s nimi narábať.
Systematickým prístupom k riadeniu 
environmentálnych rizík sa zlepší 
schopnosť EÚ včas zaznamenať súvislosti 
technického vývoja a reagovať na ne, 
a zároveň poskytnúť verejnosti potrebné 
uistenie.

Or. en

Odôvodnenie

V budúcnosti budú s najväčšou pravdepodobnosťou zavedené naznáme látky a materiály, 
a preto je dôležité zaručiť, aby sa k nim pristupovalo podobným spôsobom, ako okrem iného 
k nanomateriálom.


