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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju skupne izjave predsednika ZDA Baracka Obame, predsednika Evropske 
komisije Joséja Manuela Barrosa in predsednika Evropskega sveta Hermana Van 
Rompuyja z dne 13. februarja 20131,

– ob upoštevanju svoje resolucije o pogajanjih EU z Združenimi državami Amerike o 
trgovini in naložbah z dne 23. maja 20132,

– ob upoštevanju smernic za pogajanja o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine 
in naložb med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike z dne 14. junija 20133,

– ob upoštevanju poročil predstavnika ZDA za trgovino o sanitarnih in fitosanitarnih 
ukrepih za leti 2013 in 20144,

– ob upoštevanju poročil predstavnika ZDA za trgovino o tehničnih ovirah za trgovino za 
leti 2013 in 20145,

– ob upoštevanju študij generalnega direktorata za notranjo politiko z naslovom „Pravne 
posledice trgovinskega in naložbenega partnerstva med EU in ZDA (TTIP) za pravni 
red Unije in za sektorje, povezane z odborom ENVI, ki bi lahko bili vključeni v 
pogajanja“ iz oktobra 20136 ter „Zakonodajna področja trgovinskega in naložbenega 
partnerstva med EU in ZDA (TTIP), povezana z odborom ENVI“ iz novembra 20147,

– ob upoštevanju informativnega dopisa Konference OZN za trgovino in razvoj 
(UNCTAD) iz junija 2014 o reševanju sporov med vlagatelji in državo v Združenih 
državah in Evropski uniji8, 

– ob upoštevanju členov 168 in 191 Pogodbe o delovanju Evropske unije, predvsem 
previdnostnega načela v členu 191(2),

– ob upoštevanju celostnega pristopa EU na področju varnosti hrane („od vil do vilic“) iz 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0227.
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/sl/pdf
4 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf
5 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf
6 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-

ENVI_ET(2013)507492_EN.pdf
7 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536293/IPOL_STU(2014)536293_EN.pdf
8 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf
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leta 20041,

– ob upoštevanju rezultatov raziskave Eurobarometer iz novembra 2014 o čezatlantskem 
sporazumu o trgovini in naložbah,

– ob upoštevanju Direktive 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij, ki je del 
izvajanja tematske strategije o onesnaženosti zraka, in ob upoštevanju zakonodaje o 
posebnih kategorijah virov onesnaženja, kot sta Euro 5/6 in Euro 6, katerih namen je 
zmanjšati onesnaženost zraka, ki v Evropi povzroči 400.000 prezgodnjih smrti,

A. ker je trgovina že desetletja gonilo rasti, zaposlovanja in blaginje v Evropi; ker pa 
trgovina in naložbe niso cilji sami po sebi, ampak predstavljajo sredstvo za dvig 
življenjske ravni, izboljšanje dobrobiti, varovanje in spodbujanje javnega zdravja ter 
zagotavljanje polne zaposlenosti in trajnostne rabe svetovnih virov v skladu s ciljem 
trajnostnega razvoja, pri čemer si je treba prizadevati tako za varstvo kot ohranjanje 
okolja;

B. ker sodeč po raziskavi Eurobarometer iz novembra 2014 v 25 od 28 držav članic večina 
evropskih državljanov podpira čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb;

C. ker bo Evropa kot celina s starajočim se prebivalstvom, omejenimi surovinami, nizko 
rodnostjo in socialnim modelom, ki temelji na visokih socialnih izdatkih glede na BDP, 
v vse večji meri odvisna od rasti izven EU za ustvarjanje domače blaginje, ki bi podprla 
njene socialne sisteme, saj bodo slednji pod velikim pritiskom zlasti zaradi vse daljše 
pričakovane življenjske dobe ob vse manjšem številu delovno aktivnega prebivalstva;

D. ker iz smernic Sveta za pogajanja o TTIP2 izhaja, da je cilj sporazuma povečanje 
trgovine in naložb med EU in ZDA z namenom ustvarjanja novih gospodarskih 
priložnosti za ustvarjanje delovnih mest in rasti z izboljšanjem dostopa do trgov in večjo 
usklajenostjo predpisov, in sicer z odpravo nepotrebnih regulativnih ovir za trgovino in 
vzpostavljanjem svetovnih standardov ob upoštevanju, da je razvoj krovni cilj obeh 
strani in da nobena od strani ne bo spodbujala trgovine ali tujih neposrednih naložb s 
krčenjem domače zakonodaje ali zniževanjem standardov na področjih okolja, zdravja 
ali varnosti; ker sta Evropska komisija3 in predsednik Obama4 večkrat javno izjavila, da
do zniževanja standardov ne bo prišlo ne na eni ne na drugi strani Atlantika;

E. ker so ZDA že sklenile številna druga partnerstva na področju trgovine in naložb z 
drugimi svetovnimi akterji;

F. ker so pogajanja o TTIP osredotočena na tri glavne stebre, in sicer a) dostop do trga, b) 
regulativna vprašanja in netarifne ovire ter c) predpise;

G. ker TTIP ponuja priložnost za vzpostavitev visokih standardov na določenih področjih 

                                               
1 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf
2 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/sl/pdf
3 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-12_en.htm
4 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/26/press-conference-president-obama-european-

council-president-van-rompuy-a
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za varstvo javnega zdravja, zdravja živali in okolja na svetovni ravni;

H. ker so kljub vsemu prisotni pomisleki, da bi lahko cilj TTIP glede zmanjšanja in 
odprave obstoječih netarifnih ovir1 vodil k sporazumu, ki bi lahko ogrozil raven zaščite 
EU glede javnega zdravja, vključno z varnostjo hrane, zdravjem živali in okoljem;

I. ker so med regulativnima sistemoma EU in ZDA razlike tudi na področjih varovanja 
javnega zdravja in okolja, vključno z varnostjo hrane, obveščanjem potrošnikov in 
zdravjem živali, kar je posledica različnih pravnih in političnih kultur, ki odražajo 
različne pomisleke in pristope, kot so različna načela (npr. previdnostno načelo), 
vrednostne presoje, cilji politike in metode analize tveganja;

J. ker EU in ZDA določene standarde na teh področjih obravnavajo kot trgovinske ovire2;

K. ker obstajajo pomisleki, da je namen sprejeti TTIP in podobne trgovinske sporazume že 
vplival na predloge in ukrepe Komisije, povezane na primer z varnostjo hrane in 
varstvom podnebja (npr. obdelava za uničenje patogenov, označevanje mesa kloniranih 
živali in njihovih potomcev ter izvajanje direktive o kakovosti goriva);

L. ker obstajajo pomisleki, da bo osnutek določb o regulativnem sodelovanju pri 
zakonodajnih aktih, ki so ali bi lahko pomembno vplivali na trgovino in naložbe med 
EU in ZDA:

– ZDA podelil formalne pravice glede izvajanja zakonodajnih aktov, ki bodo sprejeti v 
skladu s členom 291 PDEU, medtem ko Evropski parlament ne bi imel nikakršne 
pravice do nadzora nad izvedbenimi akti,

– ZDA podelil pravico, da sodelujejo v regulativni izmenjavi o sprejemanju nacionalne 
zakonodaje v državah članicah in tudi v postopku skupnega preučevanja možnih 
načinov za spodbujanje usklajenosti predpisov,

– dejansko otežil možnost, da bi EU zaradi svojih zavez v okviru mednarodnega 
regulativnega sodelovanja in izvajanja mednarodnih instrumentov presegla najnižji 
skupni imenovalec mednarodnih instrumentov;

M. ker je predpogoj za doseganje večje usklajenosti predpisov brez ogrožanja veljavnih in 
prihodnjih standardov EU na področjih zdravja in okolja jasno razlikovanje med 
področji, pri katerih so cilji in ravni zaščite podobni, in področji, pri katerih se 
razlikujejo; ker bi bilo mogoče na področjih, na katerih so cilji in ravni zaščite podobni, 
uporabiti skupne pristope ali vzajemno priznanje; ker bi se moralo na področjih, na 
katerih se ravni zaščite jasno razlikujejo, sodelovanje osredotočiti na izmenjavo 
informacij ali usklajevanje navzgor; 

N. ker se pristopi zakonodajalcev v EU in ZDA glede varnostne ureditve živil in krme zelo 
razlikujejo, zlasti v zvezi z odobritvijo, označevanjem in kontrolami v verigi živil in 
krme za GSO, sledljivostjo mesa, obdelavo v zvezi s patogeni, pesticidi in kloniranimi 

                                               
1 Glej poročilo predstavnika ZDA za trgovino o tehničnih ovirah za trgovino za leto 2013, stran 45.
2 Glede ZDA glej poročila predstavnika ZDA za trgovino o tehničnih ovirah za trgovino za leti 2013 in 2014.
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živalmi; ker ureditve EU glede varovanja okolja in varnosti hrane temeljijo na 
previdnostnem načelu in pristopu „od vil do vilic“, ki določata strožja pravila EU in bi 
jih zato bilo treba ohraniti; 

O. ker bo vpliv prihodnjega TTIP na pravni red EU na področju varstva okolja, zdravja in 
varnosti hrane močno odvisen od točnih določb sporazuma; ker trgovinski sporazum v 
nobenem primeru ne more spreminjati veljavne zakonodaje v državah pogodbenicah; 
ker izvajanje veljavne zakonodaje ter sprejemanje prihodnje zakonodaje mora ostati v 
pristojnosti demokratično izvoljenih teles in spoštovati uveljavljene postopke; 

P. ker ima EU trenutno omejen dostop do trga ZDA v pomorskem sektorju, v kolikor pa bi 
se izvajal pravilno, bi TTIP lahko vodil k boljšemu sodelovanju, večji usklajenosti in 
gospodarski koristi za evropska podjetja;

Q. ker za razliko od več kot 150 držav po vsem svetu ZDA niso podpisale pomembnih
mednarodnih konvencij o kemičnih snoveh (npr. Stockholmske konvencije o obstojnih 
organskih onesnaževalih, Rotterdamske konvencije o trgovini z določenimi nevarnimi 
kemikalijami), kar kaže, da so ZDA v okviru mednarodne politike na področju 
kemikalij osamljene; ker poleg tega ZDA zavračajo izvajanje okoljskega dela globalno 
usklajenega sistema OZN za razvrščanje in označevanje kemikalij, kar kaže, da gre na 
področju kemikalij za nestrinjanje med ZDA in EU na najosnovnejši ravni;

R. ker so po podatkih poročila ZDA o tehničnih ovirah za trgovino za leto 2014 ZDA 
izrazile pomisleke glede uredbe REACH na vsakem zasedanju odbora Svetovne 
trgovinske organizacije (STO) za tehnične ovire za trgovino po letu 2003, in sicer z 
navedbami, da so določeni vidiki te uredbe diskriminatorni, da zanje ne obstaja 
legitimen razlog in da predstavljajo nepotrebne ovire za trgovino, kar kaže na temeljno 
nasprotovanje ZDA uredbi REACH;

S. ker so temeljne razlike med zakonom ZDA o nadzoru strupenih snovi, sprejetim leta 
1976, in uredbo REACH, sprejeto leta 2006, splošno priznane; ker zato namen pogajanj 
o TTIP ni uskladiti oba sistema; ker pa pogajanja zadevajo prihodnje sodelovanje glede 
izvajanja uredbe REACH; ker glede na izjemna razhajanja v stališčih glede upravljanja 
tveganja v zvezi s kemikalijami ter temeljno in vztrajno nasprotovanje ZDA uredbi 
REACH sodelovanje pri izvajanju te razlikujoče se zakonodaje ne prinaša koristi, zlasti 
ker izvajanje ni zgolj tehnično ali nesporno vprašanje;

T. ker obstajajo velike razlike med regulativnima sistemoma ZDA in EU, kar zadeva 
fitofarmacevtska sredstva:

– v EU je prepovedanih 82 aktivnih snovi, ki so v ZDA dovoljene,

– EU je z Uredbo (ES) št. 1107/2009 namenoma sprejela na nevarnosti temelječa 
omejitvena merila za postopno opuščanje uporabe aktivnih snovi, ki so rakotvorne, 
mutagene, strupene za razmnoževanje, obstojne, strupene in bioakumulacijske ali motijo 
delovanje endokrinih žlez; ZDA vztrajajo pri pristopu, ki temelji na tveganju in se opira 
na številne predpostavke in ekstrapolacije, zato dopuščajo uporabo tovrstnih zelo 
zaskrbljujočih snovi,
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– v splošnem so v EU dovoljene nižje količine ostankov pesticidov v hrani kot v ZDA;

U. ker je v osnutku pogajalskega besedila EU o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih, 
vloženega za krog pogajanj, ki je potekal od 29. septembra do 3. oktobra 2014, 
predlagano, da pogodbenici odstopanja in mejne vrednosti ostankov, ki jih opredeli 
Komisija za Codex Alimentarius, začneta uporabljati v 12 mesecih po njihovem 
sprejetju, razen če pogodbenica uvoznica izrazi zadržek na seji Komisije za Codex 
Alimentarius; ker so v splošnem v EU dovoljene nižje količine ostankov pesticidov v 
hrani kot jih dovoljuje Komisija za Codex Alimentarius; ker je v zadnjih štirih letih 
Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) vložila zadržek v 31–57 % vseh primerov, 
kar kaže na visoko stopnjo nestrinjanja EFSA s standardi, ki jih določa Codex; ker za 
EFSA trenutno ne obstajajo razlogi, da ne bi izrazila svojih pomislekov v okviru svojih 
možnosti; ker pa je po sprejetju TTIP zelo vprašljivo, ali bo EFSA s političnega vidika 
še vedno lahko nadaljevala s to prakso, glede na to, da naj bi osnutek sporazuma zavezal 
EU in ZDA k sodelovanju v mednarodnih organih za določanje standardov z namenom 
doseganja izidov, zadovoljivih za obe strani, kar bi EFSA lahko odvračalo od vlaganja 
zadržkov v Komisiji za Codex Alimentarius in tako vodilo k šibkejšim standardom v 
EU;

V. ker bi bilo treba preprečiti uvoz perutninskega mesa, obdelanega s protimikrobnimi 
raztopinami, ki vsebujejo natrijev hipoklorit, v EU;

W. ker je celovit gospodarski in trgovinski sporazum (CETA), ki bo ratificiran v kratkem, 
že izpostavil priložnosti za trgovino na občutljivih kmetijskih področjih, kot je področje 
govejega mesa, ob strogem spoštovanju evropskih sanitarnih in fitosanitarnih 
standardov in metod1;

X. ker se poročilo ZDA o tehničnih ovirah za trgovino za leto 2014 sklicuje na pomisleke 
kemične in fitofarmacevtske industrije ZDA glede razvoja na nevarnosti temelječih 
omejitvenih meril za snovi, ki motijo delovanje endokrinih žlez, in navaja, da so ZDA 
pomisleke glede predloga GD za okolje izrazile tako v okviru dvostranskih odnosov kot 
na sejah odborov STO za tehnične ovire za trgovino ter za sanitarne in fitosanitarne 
ukrepe; ker se je Komisija julija 2013 odločila, da bo sprožila oceno učinka o razvoju 
meril za snovi, ki motijo delovanje endokrinih žlez; ker je ta odločitev glavni razlog, 
zakaj Komisija ni sprejela meril v štiriletnem roku, ki se je iztekel decembra 2013; ker 
sta se, medtem ko so ZDA pozdravile odločitev Komisije, tako Svet kot Evropski 
parlament odločila, da bosta podprla Švedsko v sodnem postopku, ki ga je sprožila proti 
Komisiji zaradi nesprejetja navedenih meril, kar kaže na temeljne razlike v pogledih na 
naravo regulativnih določb v zakonodaji EU;

Y. ker obstaja povezava med nezdravimi živili in s prehrano povezanimi neprenosljivimi 
boleznimi; ker se je po navedbah posebnega poročevalca OZN o pravici vsakogar do 
uživanja najvišjega možnega standarda fizičnega in mentalnega zdravja, zaradi svetovne 
trgovine, višjih tujih neposrednih naložb v živilski sektor in vseprisotnega oglaševanja 
nezdravih živil povečala potrošnja nezdravih živil2; ker je posebni poročevalec svoje 
poročilo sklenil s sklopom priporočil državam in živilski industriji, naj sprejmejo 

                                               
1 http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Canada-to-develop-hormone-free-beef-for-EU
2 http://www.unscn.org/files/Announcements/Other_announcements/A-HRC-26-31_en.pdf
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konkretne ukrepe za zmanjšanje proizvodnje in potrošnje nezdravih živil in povečajo 
razpoložljivost in dostopnost bolj zdravih alternativ;

Z. ker po ocenah iz svetovnega akcijskega načrta Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) 
za preprečevanje in nadzor nenalezljivih bolezni za obdobje 2013–20201 skupne izgube 
zaradi štirih največjih nenalezljivih bolezni skupaj z duševnimi boleznimi znašajo 
47 bilijonov USD; ker po podatkih SZO ta izguba predstavlja 75 % svetovnega BDP v 
letu 2010 (63 bilijonov USD); ker bo po navedbah SZO nadaljevanje dosedanje prakse 
v zvezi z nenalezljivimi boleznimi povzročilo izgube produktivnosti in zvišalo stroške 
zdravstvenega varstva v vseh državah;

AA. ker je generalni direktor SZO na 8. svetovni konferenci o spodbujanju zdravja junija 
2013 izjavil, da so prizadevanja za preprečevanje nenalezljivih bolezni v nasprotju s 
poslovnimi interesi močnih gospodarskih subjektov2;

AB. ker bi lahko TTIP podobno kot sporazum o čezpacifiškem partnerstvu omejil zmožnost 
EU in držav članic, da politiko na področju prehranjevanja zaščitijo pred vplivom 
pridobitnih interesov, zmanjšal nabor razpoložljivih ukrepov za dejavno odvračanje od 
potrošnje manj zdravih živil (in za spodbujanje zdravih živil), tudi prek politik javnega 
naročanja, ter omejil zmožnost EU in držav članic za izvajanje teh ukrepov3;

AC. ker je zvezna zakonodaja ZDA glede dobrega počutja živali občutno pod ravnjo 
ureditve, ki velja v EU, kar vključuje neobstoj zakonodaje glede standardov dobrega 
počutja rejnih živali pred zakolom; ker Komisija dobrega počutja živali žal ne šteje za 
vprašanje na področju trgovine na enak način kot varnosti hrane ali zdravja živali ali za 
namen uvoznih zahtev;

AD. ker imajo EU in ZDA zelo različen regulativni pristop, povprečno izhodiščno stanje 
glede emisij in raven ambicij, kar zadeva zmanjšanje povprečnih emisij toplogrednih 
plinov lahkih tovornih vozil; ker torej za to področje ne bi smelo veljati vzajemno 
priznavanje;

AE. ker so zakonodajni organi in regulatorji EU in ZDA ubrali zelo različen pristop k 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in obravnavanju podnebnih sprememb; ker bi 
morala imeti boj proti pomembnim grožnjam, ki jih prinašajo podnebne spremembe, in 
ohranjanje celovitosti sprejete podnebne politike prednost pred spodbujanjem trgovine;

AF. ker je zato ključnega pomena, da se v okviru TTIP internalizirajo zunanji podnebni, 
zdravstveni in okoljski stroški letalskega, ladijskega in cestnega tovornega prometa, da 
bi zagotovili vzdržnost svetovne trgovine z blagom; ker bi glede na odsotnost 
učinkovitega mednarodnega ukrepanja za internalizacijo teh stroškov EU morala uvesti 
in izvajati regionalne nediskriminatorne ukrepe za obravnavo zunanjih učinkov;

AG. ker bi morale biti določbe o trajnostnem razvoju v TTIP namenjene zagotavljanju
medsebojnega dopolnjevanja trgovinskih in okoljskih politik, spodbujanju optimalne 

                                               
1 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1
2 http://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/
3 http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(14)00203-6/abstract
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uporabe virov v skladu s ciljem trajnostnega razvoja ter krepitvi sodelovanja na 
področju okoljskih vprašanj;

AH. ker imajo ZDA na različnih področjih, kot so politike za obvladovanje podnebnih 
sprememb in nadzor nad emisijami, nižje regulativne standarde kot EU, zaradi česar so 
stroški proizvodnje in zagotavljanja skladnosti s predpisi v EU višji kot v ZDA, to pa 
posledično zvišuje tudi tveganje za selitev virov CO2in emisij;

AI. ker bi lahko znižanje tarif na tisto energijsko občutljivo blago, pri katerem so stroški 
upoštevanja regulativnih, okoljskih in podnebnih zahtev v EU višji kot v ZDA, privedlo 
do znižanja konkurenčnosti proizvodnje v EU v primerjavi z uvozom iz ZDA, kjer ni 
tolikšnih stroškov;

AJ. ker so univerzalni zdravstveni sistemi del evropskega socialnega modela in ker so 
države članice pristojne za upravljanje in organizacijo zdravstvenih storitev in 
zdravstvene oskrbe;

AK. ker Uredba (EU) št. 536/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o kliničnem preskušanju 
zdravil za uporabo v humani medicini zahteva objavo povzetka rezultatov vseh 
kliničnih preskušanj eno leto po končanem kliničnem preskušanju v javno dostopni 
podatkovni zbirki in objavo celotnega poročila o klinični študiji po tem, ko se postopek 
za odobritev dovoljenja za promet konča ali ko vlagatelj umakne vlogo za dovoljenje za 
promet; ker zakonodaja ZDA ne zahteva enake ravni preglednosti;

AL. ker stroški farmacevtskih izdelkov po ocenah znašajo 1,5 % evropskega BDP, zaradi 
česar bi vsakršno povečanje ravni zaščite pravic intelektualne lastnine, ki bi izhajalo iz 
TTIP, lahko imelo negativne učinke na stroške zdravstvenega varstva;

AM. ker po podatkih Konference Združenih narodov za trgovino in razvoj okoljevarstveni in 
zdravstveni ukrepi sodijo med vladne ukrepe, ki so najpogostejši vzrok za primere 
reševanja sporov med vlagatelji in državo; 

AN. ker se je Komisija 25. novembra 2014 odločila povečati preglednost pogajanj o TTIP1; 
ker je ta odločitev dobrodošla; ker je 7. januarja 2015 tudi evropska varuhinja 
človekovih pravic pozdravila napredek, ki ga je Komisija dosegla pri zagotavljanju 
večje preglednosti pogajanj o TTIP – vendar je podala tudi številna priporočila za 
nadaljnje izboljšave2; ker bi se preglednost povečala tudi z dostopom do predlogov 
besedil ZDA;

1. poziva Komisijo, naj upošteva splošna načela in cilje smernic Sveta za pogajanja o 
TTIP;

2. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bodo politike in načela EU na področju varovanja 
in povečevanja kakovosti javnega zdravja, zdravja živali in okolja tako pravno-formalno 
kot dejansko spoštovala ves čas pogajanj in da se bodo v celoti odražala v končni 
različici sporazuma TTIP;

                                               
1 C(2014)9052
2 http://www.ombudsman.europa.eu/sl/cases/correspondence.faces/sl/58643/html.bookmark
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3. poziva Komisijo, naj zagotovi, da TTIP ne bo posegal v pravico, zmožnosti in 
zakonodajne postopke EU in držav članic, s katerimi v skladu s svojimi pristojnostmi 
sprejemajo, izvajajo in uveljavljajo obstoječe in prihodnje ukrepe, potrebne za 
nediskriminatorno doseganje legitimnih ciljev javne politike, na primer v zvezi z javnim 
zdravjem, zdravjem živali in varstvom okolja;

4. poziva Komisijo, naj zagotovi, da noben sporazum niti prek horizontalnega poglavja o 
regulativnem sodelovanju niti s katero od sektorskih določb ne bo povzročil znižanja 
veljavnih standardov na področjih okolja, zdravja in varnosti hrane, in naj zagotovi tudi, 
da ne bo vplival na standarde, ki jih je treba določiti na področjih, na katerih se 
zakonodaje ali standardi v ZDA zelo razlikujejo od tistih v EU, na primer pri izvajanju 
veljavne (okvirne) zakonodaje (npr. uredba REACH) ali sprejemanju novih zakonov 
(npr. kloniranje), ali na prihodnje opredelitve, ki vplivajo na raven zaščite 
(npr. kemikalije, ki motijo delovanje endokrinih žlez);

5. poziva Komisijo, naj omeji regulativno sodelovanje na jasno opredeljena sektorska 
področja, na katerih imajo ZDA in EU podobne ravni zaščite ali na katerih obstajajo 
razumni razlogi za domnevo, da bi bilo mogoče kljub različnim ravnem zaščite doseči 
usklajevanje navzgor, ali pa bi bilo to vsaj vredno poskusiti; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da nobene določbe o regulativnem sodelovanju v TTIP ne bodo določile 
procesnih zahtev za sprejetje aktov Unije, na katere se nanaša, niti iz njih ne bodo 
izhajale izvršljive pravice v zvezi s tem;

6. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo vsi zakonodajalci in vsi deležniki, na katere se 
nanaša regulativno sodelovanje, vključeni v vse organe, ki bodo morebiti vzpostavljeni 
za preučevanje regulativnega sodelovanja v prihodnje;

7. poziva Komisijo, naj zagotovi, da ne bo kompromisov med gospodarskimi cilji ter 
javnim zdravjem, varnostjo hrane, dobrim počutjem živali in okoljem1; poziva 
Komisijo, naj prizna, da na področjih, na katerih imajo EU in ZDA zelo različna pravila, 
dogovor ne bo dosežen, na primer pri javnih storitvah zdravstvenega varstva, GSO, 
uporabi hormonov v govedoreji, uredbi REACH in njenem izvajanju in kloniranju živali 
za rejo, zato naj se o teh vprašanjih ne pogaja;

8. poziva Komisijo, naj naslednje regulativne ukrepe ali standarde obravnava kot temeljne, 
ki se jih ne sme ogroziti: 

– neodobritev aktivnih snovi in mejne vrednosti EU za pesticide, 

– regulativni ukrepi v zvezi s snovmi, ki motijo delovanje endokrinih žlez,

– organizacijska samostojnost na področju oskrbe z vodo in sanitarne infrastrukture,

– celovit pristop EU k varnosti hrane, vključno z določbami o dobrem počutju živali, 

– uporaba zakonodaje EU o podatkih o hrani za potrošnike,

                                               
1 Glej govor komisarke EU za trgovino Cecilie Malmström z dne 11. decembra 2014.
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– izvajanje Uredbe (EU) št. 536/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o kliničnem 
preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini in zlasti zahteva, da je treba za vsako 
klinično preskušanje objaviti popolno poročilo o klinični študiji v javno dostopni bazi 
podatkov, ko je postopek odobritve končan, 

– pristojnost držav članic v zvezi z organizacijo zdravstvenih sistemov, vključno z 
določanjem cen in povračilom za zdravstvene proizvode ter dostopom do zdravil, 

– omejitve sestavin kozmetičnih proizvodov in prepoved testiranja na živalih v zvezi s 
kozmetičnimi sestavinami in končnimi proizvodi, 

– politike EU glede energije iz obnovljivih virov in zelenih tehnologij ter doseganja 
ciljev EU glede podnebja in energije, 

– ukrepi za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv ter procesi EU in/ali mednarodni 
procesi, ki vodijo v razogljičenje prometa; 

– zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki uporabljajo energijo; 

9. poziva Komisijo, naj javne in socialne storitve izključi iz vseh določb sporazuma; poleg 
tega vztraja, da ne smejo obstajati negativni seznami, hibridni pristopi ali „zaskočne 
klavzule“;

10. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo skupen pristop, regulativno sodelovanje ali 
vzajemno priznavanje po potrebi doseženi na naslednjih področjih, v kolikor raven 
standardov EU ne bo ogrožena:

– priznavanje in zaščita vseh evropskih zaščitenih označb porekla in zaščitenih
geografskih označb v ZDA ter odprava zavajajoče uporabe geografskih označb v ZDA, 

– celovito zatiranje škodljivcev, da bi preprečili živalske ali rastlinske škodljivce, 

– zmanjšanje uporabe antibiotikov pri živinoreji, zagotavljanje učinkovitosti 
antibiotikov za ljudi in živali, 

– sistemi za identifikacijo živali in združljive določbe o sledljivosti, da bi zagotovili 
sledljivost predelanih in nepredelanih živil, ki vsebujejo proizvode živalskega izvora, po 
vsej živilski verigi, 

– alternativne metode namesto poskusov na živalih, 

– inšpekcije v zvezi s proizvodnjo farmacevtskih proizvodov in medicinskih 
pripomočkov, 

– ukrepi za boj proti debelosti, zlasti pri otrocih,

– zelena javna naročila, 

– harmonizirano izvajanje sporazuma UNECE iz leta 1958 v zvezi s sprejetjem enotnih 
tehničnih predpisov in sporazuma o svetovnih tehničnih predpisih OZN iz leta 1998, 
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– enotna uvedba izboljšanega preskusnega cikla v EU in ZDA na podlagi svetovnih 
harmoniziranih postopkov preskušanja lahkih vozil; nadzor trga, certificiranje 
skladnosti proizvodnje in preskusi skladnosti med uporabo ter preglednost rezultatov, 

– uvedba svetovnega sistema za klasifikacijo vozil za lahka in težka vozila,

– nadomestitev cianida v rudarjenju; 

11. poziva Komisijo, naj si prizadeva za vključitev obstoječih sistemov EU in ZDA za 
zgodnje opozarjanje v živilski sektor ter izboljšanje sledljivosti izdelkov v čezatlantski 
verigi trgovanja, da bi lahko v primeru preplaha zaradi živil hitreje ukrepali in zaščitili 
zdravje;

12. poziva Komisijo, naj zagotovi, da poglavje v TTIP o tehničnih ovirah za trgovino 
omejilo možnosti EU in njenih držav članic za sprejemanje ukrepov za zmanjševanje 
porabe določenih izdelkov, kot so tobak, hrane z veliko maščob, soli in sladkorja, ter 
škodljive uporabe alkohola;

13. poziva Komisijo, naj spodbudi stran ZDA, da umakne prepoved uvoza govejega mesa iz 
EU;

14. poziva Komisijo, naj vzpostavi formalni dialog o dobrem počutju živali z regulatorji 
ZDA; poziva Komisijo, naj zagovarja določbe o dobrem počutju živali, da bi dosegla 
harmonizacijo na najvišji ravni, ki bi bila podkrepljena s potrebnimi mehanizmi za 
uveljavljanje;

15. poziva Komisijo, naj v okviru poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju od ZDA 
zahteva popolno spoštovanje večstranskih okoljskih sporazumov, med drugim 
Montrealskega protokola (ozon), Baselske konvencije (čezmejne pošiljke nevarnih 
odpadkov), Stockholmske konvencije obstojna organska onesnaževala), Rotterdamske 
konvencije (trgovina z nevarnimi kemikalijami in pesticidi), Konvencije o mednarodni 
trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, Konvencija o 
biološki raznovrstnosti in Kjotskega protokola, preden se strinja z regulativnim 
sodelovanjem na teh področjih;

16. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo bistveni izrazi v sporazumu jasno opredeljeni, in 
se tako izogne dvoumnostim, da bi preprečili široko tolmačenje s strani arbitražnih 
sodišč;

17. poziva Komisijo, naj nasprotuje vključitvi reševanja sporov med vlagatelji in državo v 
TTIP, saj po eni strani ta mehanizem resno ogroža suverene pravice EU, njenih držav 
članic ter regionalnih in lokalnih organov pri sprejemanju predpisov o javnem zdravju, 
varnosti hrane in okolju, po drugi strani pa bi morala sodišča EU in/ali držav članic, ki 
nudijo učinkovito pravno varstvo na podlagi demokratične legitimnosti, o vseh 
pričakovanih primerih sporov odločati kompetentno, učinkovito in varčno;

18. poziva Komisijo, naj v okviru pogajanj o TTIP odpravi davčne olajšave za gorivo v 
komercialnem letalstvu v skladu z zavezami G20 glede postopne ukinitve subvencij za 
fosilna goriva;
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19. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo Parlament v celoti obveščen o pogajalskem 
procesu;

20. poziva Komisijo, naj še naprej povečuje preglednost pogajanj v skladu s priporočili 
Evropske varuhinje človekovih pravic z dne 7. januarja 2015;

21. poziva Komisijo, naj odločno pozove ZDA, da sprejmejo enake ukrepe za povečanje 
preglednosti kot EU;

22. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo ocena učinka na vzdržnost trgovine za sporazum 
TTIP celovita in posodobljena, takoj ko bo besedilo konsolidirano in preden bo 
dokončano, in sicer z jasno udeležbo deležnikov in civilne družbe; meni, da bi morala 
ocena učinka na vzdržnost tudi temeljito pregledati in oceniti vse predlagane določbe v 
zvezi z njihovim morebitnim vplivom na regulativni pravni red in svobodo EU pri 
prizadevanju za legitimne cilje javne politike v prihodnosti ter vprašanje, ali 
domnevnega cilja ne bi bilo mogoče enako dobro doseči na drug način.
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