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3.6.2015 A8-0175/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1c – bod i 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

i) zabezpečiť, aby sa kapitolou o spolupráci 
v oblasti regulácie podporovalo 
transparentné, účinné hospodárske 
prostredie podporujúce hospodársku súťaž 
prostredníctvom identifikácie a prevencie 
potenciálnych budúcich necolných 
prekážok obchodu, ktoré majú neprimeraný 
dosah na MSP, a uľahčenia obchodu a 
investícií a aby sa súčasne rozvíjala a 
zabezpečila čo najvyššia úroveň právnych 
predpisov v oblasti ochrany zdravia a 
bezpečnosti podľa zásady predbežnej 
opatrnosti, ktorá je stanovená v článku 191 
ZFEÚ, spotrebiteľov, práce a životného 
prostredia a životných podmienok zvierat a 
kultúrnej rozmanitosti, ktorá existuje v EÚ; 
podporovať vytvorenie štruktúrovaného 
dialógu a spolupráce medzi regulačnými 
orgánmi, ktoré by boli čo 
najtransparentnejšie a na ktorých by sa 
zúčastnili zainteresované strany, a pritom v 
plnej miere rešpektovať regulačnú 
autonómiu; začleniť prierezové disciplíny 
týkajúce sa jednotnosti a transparentnosti 
regulácie pri navrhovaní a implementácii 
účinných, nákladovo efektívnych a vo 
väčšej miere zlučiteľných predpisov v 
oblasti tovarov a služieb; účastníci 
rokovaní na oboch stranách musia určiť a 
veľmi jasne vyjadriť, ktoré technické 
postupy a normy sú základné a nemožno 
ich ohroziť, ktoré môžu byť predmetom 

(i) zabezpečiť, aby sa kapitolou o 
spolupráci v oblasti regulácie podporovalo 
transparentné, účinné hospodárske 
prostredie podporujúce hospodársku súťaž 
prostredníctvom identifikácie a prevencie 
potenciálnych budúcich necolných 
prekážok obchodu, ktoré majú neprimeraný 
dosah na MSP, a uľahčenia obchodu a 
investícií a aby sa súčasne rozvíjala a 
zabezpečila čo najvyššia úroveň právnych 
predpisov v oblasti ochrany zdravia a 
bezpečnosti podľa zásady predbežnej 
opatrnosti, ktorá je stanovená v článku 191 
ZFEÚ, spotrebiteľov, práce a životného 
prostredia a životných podmienok zvierat a 
kultúrnej rozmanitosti, ktorá existuje v EÚ; 
podporovať vytvorenie štruktúrovaného 
dialógu a spolupráce medzi regulačnými 
orgánmi, ktoré by boli čo 
najtransparentnejšie a na ktorých by sa 
zúčastnili zainteresované strany, a pritom v 
plnej miere rešpektovať regulačnú 
autonómiu; začleniť prierezové disciplíny 
týkajúce sa jednotnosti a transparentnosti 
regulácie pri navrhovaní a vykonávaní 
účinných, nákladovo efektívnych a vo 
väčšej miere zlučiteľných predpisov v 
oblasti tovaru a služieb; účastníci rokovaní 
na oboch stranách musia určiť a veľmi 
jasne vyjadriť, ktoré technické postupy a 
normy sú základné a nemožno ich ohroziť, 
ktoré môžu byť predmetom spoločného 
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spoločného prístupu, v ktorých oblastiach 
je žiaduce vzájomné uznávanie založené na 
spoločnej vysokej úrovni a pevnom 
systéme dohľadu nad trhom a v ktorých 
oblastiach jednoducho možno zlepšiť 
výmenu informácií na základe skúseností z 
niekoľkoročných rokovaní prebiehajúcich 
na rôznych fórach vrátane Transatlantickej 
hospodárskej rady a fóra na vysokej úrovni 
pre spoluprácu v oblasti regulácie, aby sa 
tiež zabezpečilo, aby dohoda nemala vplyv 
na normy, ktoré sa ešte len majú stanoviť v 
oblastiach, v ktorých sa právne predpisy 
alebo normy v USA v porovnaní s EÚ 
veľmi líšia, napríklad pokiaľ ide o 
vykonávanie existujúcich (rámcových) 
právnych predpisov (napr. REACH), 
prijatie nových zákonov (napr. o 
klonovaní) alebo budúce definície 
ovplyvňujúce úroveň ochrany (napr. 
chemické látky poškodzujúce endokrinný 
systém); zabezpečiť, aby v žiadnom 
ustanovení o regulačnej spolupráci v TTIP 
nebola stanovená procedurálna povinnosť 
prijať príslušné akty Únie, a aby v tejto 
súvislosti neboli stanovené ani žiadne 
vymáhateľné práva; 

prístupu, v ktorých oblastiach, napríklad 
pri inšpekciách podnikov farmaceutickej 
výroby, je žiaduce vzájomné uznávanie 
založené na spoločnej vysokej úrovni a 
pevnom systéme dohľadu nad trhom a v 
ktorých oblastiach jednoducho možno 
zlepšiť výmenu informácií na základe 
skúseností z niekoľkoročných rokovaní 
prebiehajúcich na rôznych fórach vrátane 
Transatlantickej hospodárskej rady a fóra 
na vysokej úrovni pre spoluprácu v oblasti 
regulácie, aby sa tiež zabezpečilo, aby 
dohoda nemala vplyv na normy, ktoré sa 
ešte len majú stanoviť v oblastiach, v 
ktorých sa právne predpisy alebo normy v 
USA v porovnaní s EÚ veľmi líšia, 
napríklad pokiaľ ide o vykonávanie 
existujúcich (rámcových) právnych 
predpisov (napr. REACH), prijatie nových 
zákonov (napr. o klonovaní) alebo budúce 
definície ovplyvňujúce úroveň ochrany 
(napr. chemické látky poškodzujúce 
endokrinný systém); zabezpečiť, aby v 
žiadnom ustanovení o regulačnej 
spolupráci v TTIP nebola stanovená 
procedurálna povinnosť prijať príslušné 
akty Únie a aby v tejto súvislosti neboli 
stanovené ani žiadne vymáhateľné práva; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1d – bod i 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(i) kombinovať rokovania o prístupe na trh 
a spolupráci v oblasti regulácie so 
zavedením ambicióznych pravidiel a zásad 
a mať pritom na zreteli, že v každom pilieri 
sa vyskytujú citlivé otázky, ako sú 
napríklad, ale nie výlučne, otázky trvalo 
udržateľného rozvoja, energetiky, malých a 
stredných podnikov, investícií a štátnych 
podnikov; 

(i) kombinovať rokovania o prístupe na trh 
a spolupráci v oblasti regulácie so 
zavedením ambicióznych pravidiel a zásad 
a mať pritom na zreteli, že v každom pilieri 
sa vyskytujú citlivé otázky, ako sú 
napríklad, ale nie výlučne, otázky trvalo 
udržateľného rozvoja, energetiky, liekov, 
malých a stredných podnikov, investícií a 
štátnych podnikov; 

Or. en 

 
 


