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20.3.2019 A8-0175/102

Pozmeňujúci návrh 102
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nariadenia
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13 Článok 13

Minimálne záruky uvedené v článku 3 
písm. c) sú postupy implementované 
podnikom, ktorý vykonáva hospodársku 
činnosť, aby zabezpečil, že sa dodržiavajú 
zásady a práva stanovené v ôsmich 
základných dohovoroch uvedených vo 
vyhlásení Medzinárodnej organizácie 
práce o základných zásadách a právach 
pri práci, konkrétne: právo nebyť 
vystavený nútenej práci, sloboda 
združovania, práva pracovníkov 
organizovať sa, právo na kolektívne 
vyjednávanie, rovnaká odmena pre mužov 
a ženy za prácu rovnakej hodnoty, 
nediskriminácia v prípade rovnosti 
príležitosti, rovnaké zaobchádzanie 
v zamestnaní a povolaní, ako aj právo 
nebyť vystavený detskej práci;

1. Minimálne záruky uvedené 
v článku 3 písm. c) sú postupy 
uplatňované podnikom, ktorý vykonáva 
hospodársku činnosť s cieľom zabezpečiť 
dodržiavanie zásad uvedených v prílohe 
Ia.

1a. Minimálne záruky uplatňuje pri 
vynaložení maximálneho úsilia podnik 
vykonávajúci hospodársku činnosť.
1b. Minimálne záruky musia byť v 
súlade s hlavnými zásadami OSN v oblasti 
podnikania a ľudských práv a 
s usmerneniami OECD o náležitej 
starostlivosti v oblasti zodpovedného 
podnikania (2018) a s prílohou Ia. 
Náležitá starostlivosť v tomto kontexte 
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znamená postup alebo súbor postupov, 
ktorý podniky vykonávajú za účelom 
identifikácie, prevencie a zmiernenia 
spôsobov a zodpovedania sa za spôsoby, 
ako riešia svoje potenciálne a skutočné 
negatívne vplyvy na ľudské práva vrátane 
ľudských práv pracovníkov v kontexte 
hospodárskej činnosti podniku, 
dodávateľských reťazcov a obchodných 
vzťahov.
1c. Komisia je splnomocnená doplniť 
tento článok o delegovaný akt, v ktorom 
sa stanovia kritériá na určenie, či sa 
požiadavky tohto článku dodržiavajú. Pri 
vypracúvaní uvedeného delegovaného 
aktu Komisia zohľadní zásady uvedené 
v prílohe Ia. Komisia prijme uvedený 
delegovaný akt do 31. decembra 2020.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/103

Pozmeňujúci návrh 103
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nariadenia
Príloha I a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha Ia
1. Na účely článku 13 sa použije 
tento rámec:
a) dodržiavajú sa zásady a práva 
stanovené v ôsmich základných 
dohovoroch uvedených vo vyhlásení 
Medzinárodnej organizácie práce o 
základných zásadách a právach pri práci, 
konkrétne: právo nebyť vystavený nútenej 
práci, sloboda združovania, právo 
pracovníkov organizovať sa, právo na 
kolektívne vyjednávanie, rovnaká odmena 
pre mužov a ženy za prácu rovnakej 
hodnoty, nediskriminácia v prípade 
rovnosti príležitosti, rovnaké 
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, 
ako aj právo nebyť vystavený detskej 
práci;
b) Medzinárodná listina ľudských 
práv;
c) Charta základných práv Európskej 
Únie;
d) hlavné zásady OSN v oblasti 
podnikania a ľudských práv;
e) usmernenia OECD pre 
nadnárodné podniky;
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2. Na účely článku 13 sa v náležitých 
a relevantných náležitých prípadoch 
použije tento rámec:
a) zásady OSN pre zodpovedné 
investovanie – rámec pre podávanie 
správ;
b) dobrovoľné usmernenia 
Organizácie OSN pre výživu a 
poľnohospodárstvo (FAO) pre 
zodpovednú správu držby pôdy, rybolovu a 
lesov v kontexte národnej potravinovej 
bezpečnosti;
c) Deklarácia OSN o právach 
pôvodného obyvateľstva; 
d) Dohovor OSN o ochrane 
svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva;
e) Sendaiský rámec OSN pre 
znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 
2030;
f) Dohovor o biologickej diverzite 
(DBD);
g) usmernenia OECD – zodpovedné 
podnikateľské správanie pre 
inštitucionálnych investorov - kľúčové 
zásady náležitej starostlivosti podľa 
usmernení OECD pre nadnárodných 
investorov (2017);
3. V prípade postupov uvedených 
v článku 13 ods. 1 sa musí dbať na tieto 
skutočnosti: 
-a) zabezpečenie, že identifikácia a 
riadenie rizík v oblasti udržateľnosti sú v 
dostatočnej miere zahrnuté do 
rozhodovania o investíciách, pričom sa od 
investorov vyžaduje, aby identifikovali 
faktory ESG, aby im predchádzali a aby 
ich zmierňovali a zohľadňovali;
a) zohľadnenie povahy a rozsahu 
činností podniku, dodávateľských 
reťazcov a obchodných vzťahov;
b) vyhodnotenie a riešenie 
negatívneho vplyvu samotnej 
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hospodárskej činnosti, ako aj výrobkov a 
služieb používaných alebo vyrábaných 
uvedenou hospodárskou činnosťou na 
ľudské práva, najmä s prihliadnutím na 
ich výrobu, použitie a v náležitých 
prípadoch na koniec životnosti;
c) ich súlad so zásadou predbežnej 
opatrnosti a odvíjanie sa od rizika, čo 
znamená, že úroveň uplatňovanej 
náležitej starostlivosti by mala byť 
úmerná závažnosti a pravdepodobnosti 
negatívnych vplyvov; dôraz by sa mal 
klásť v prvom rade na predchádzanie 
negatívnym vplyvom a ak to nie je možné, 
tak na zmiernenie, zabránenie opätovného 
výskytu a v prípade potreby nápravu 
následkov;
d) ich podporu zo strany príslušných 
politík a systémov riadenia s cieľom 
posilniť systematický, proaktívny a 
reaktívny prístup k priebežnej identifikácii 
a riadeniu vplyvov na ľudské práva;
e) informovanosť formou zapojenia 
zainteresovaných strán vrátane 
pracovníkov a iných potenciálne 
dotknutých osôb alebo skupín;
f) poskytovanie relevantných 
informácií investorom a iným 
zainteresovaným stranám s cieľom 
umožniť im posúdiť súlad s minimálnymi 
zárukami.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/104

Pozmeňujúci návrh 104
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Technické kritériá preskúmania 
uvedené v odstavci 1 zabezpečia, aby 
činnosti spojené s výrobou elektriny, ktoré 
využívajú pevné fosílne palivá, neboli 
považované za environmentálne 
udržateľné hospodárske činnosti. 
Technické kritériá preskúmania 
zabezpečia, aby hospodárske činnosti, 
ktoré prispievajú k efektom zablokovania 
s vysokými emisiami oxidu uhličitého, 
neboli považované za environmentálne 
udržateľné hospodárske činnosti.

Or. en



AM\1180394SK.docx PE635.500v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

20.3.2019 A8-0175/105

Pozmeňujúci návrh 105
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nariadenia
Článok 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 17 Článok 17

Doložka o preskúmaní Doložka o preskúmaní

1. Komisia do 31. decembra 2021 
a potom každé tri roky uverejňuje správu 
o uplatňovaní tohto nariadenia. V uvedenej 
správe sa posudzuje:

1. Komisia do 31. decembra 2021 
a potom každé tri roky uverejňuje správu 
o uplatňovaní a vplyve tohto nariadenia. 
V uvedenej správe sa posudzuje:

a) pokrok v implementácii tohto 
nariadenia, pokiaľ ide o vývoj technických 
kritérií preskúmania v prípade 
environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností;

a) pokrok v implementácii tohto 
nariadenia, pokiaľ ide o vývoj technických 
kritérií preskúmania na základe 
ukazovateľov v prípade environmentálne 
udržateľných hospodárskych činností a 
hospodárskych činností s negatívnym 
vplyvom na životné prostredie;

b) možná potreba revízie kritérií 
stanovených v tomto nariadení na 
posudzovanie environmentálnej 
udržateľnosti hospodárskej činnosti;

b) možná potreba revízie kritérií a 
zoznamu ukazovateľov stanovených 
v tomto nariadení na posudzovanie 
environmentálnej udržateľnosti 
hospodárskej činnosti alebo jej 
negatívnych vplyvov na životné prostredie 
s cieľom uľahčiť inováciu a trvalo 
udržateľný prechod;

c) vhodnosť rozšírenia rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia na iné ciele 
udržateľnosti, najmä sociálne ciele;

c) požadované kroky a v prípade 
potreby legislatívny návrh na rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia na iné 
ciele udržateľnosti, najmä sociálne ciele, 
vrátane kritérií a ukazovateľov týkajúcich 
sa sociálnej zodpovednosti podnikov a 



AM\1180394SK.docx PE635.500v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

sociálneho hospodárstva;
ca) hodnotenie vplyvu návrhov na 
zmeny smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/34/EÚ1a uvedených v článku 
17a;

d) používanie vymedzenia pojmu 
environmentálne udržateľné investície 
v práve Únie, ako aj na úrovni členských 
štátov vrátane vhodnosti vytvorenia 
mechanizmu overovania súladu 
s kritériami stanovenými v tomto 
nariadení.

d) používanie vymedzenia pojmu 
environmentálne udržateľné investície a 
investície s negatívnym 
environmentálnym vplyvom v práve Únie, 
ako aj na úrovni členských štátov vrátane 
toho, či je vhodné preskúmať alebo 
zriadiť ďalší mechanizmus overovania 
dodržiavania kritérií na základe 
ukazovateľov stanovených v tomto 
nariadení;
da) prípadná potreba ďalej 
rozpracovať integrované požiadavky na 
podávanie správ podľa článku 17a (nový) 
v súvislosti so zverejňovaním 
nefinančných informácií a informácií 
týkajúcich sa rozmanitosti niektorými 
veľkými podnikmi a skupinami v súlade 
so smernicou 2013/34/EÚ;
db) účinnosť taxonómie pri 
nasmerovaní súkromných investícií do 
udržateľných činností.
1a. Do 31. decembra 2021 a následne 
každé tri roky Komisia preskúma rozsah 
pôsobnosti tohto nariadenia, ak vytvára 
nadmerné administratívne zaťaženie 
alebo ak potrebné údaje pre účastníkov 
finančného trhu nie sú dostatočne 
dostupné alebo ak nariadenie 
nedostatočne účinne uvádza finančné 
toky do súladu s cieľmi EÚ v oblasti 
udržateľnosti.
1b. Komisia do 6 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
predloží správu obsahujúcu plán, v 
ktorom sa stanoví spôsob prípravy 
hodnotenia tak, aby boli zahrnuté 
sociálne ciele, ako sú prispievanie 
k riešeniu nerovnosti, podporovanie 
sociálnej súdržnosti, sociálnej integrácie a 
pracovných vzťahov alebo investície do 
ľudského kapitálu alebo hospodársky či 
sociálne znevýhodnených komunít.
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2. Správa sa zašle Európskemu 
parlamentu a Rade. Komisia prípadne 
predloží sprievodné návrhy.

2. Správy sa zašlú Európskemu 
parlamentu a Rade. Komisia prípadne 
predloží sprievodné legislatívne návrhy.

1a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 
o ročných účtovných závierkach, 
konsolidovaných účtovných závierkach 
a súvisiacich správach určitých druhov 
podnikov, ktorou sa mení smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 
78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 
182, 29.6.2013, s. 19).

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/106

Pozmeňujúci návrh 106
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nariadenia
Článok 17 a (nový)
Smernica č. 2013/34/EÚ
Článok 19 a článok 20

Platný text Pozmeňujúci návrh

Článok 17a
Zmeny smernice 2013/34/EÚ
Smernica 2013/34/EÚ sa mení takto:
1. V článku 19 ods. 2 písm. e) sa bod 
ii) nahrádza takto:

ii) informácie o vystavení podniku 
cenovému a úverovému riziku, riziku 
likvidity a riziku peňažných tokov.

„ii) informácie o vystavení podniku 
cenovému a úverovému riziku, riziku 
likvidity, riziku peňažných tokov a rizikám 
ESG;“;
2. V článku 19 ods. 2 sa dopĺňajú 
tieto písmená:
„ea) výkonnosť meraná vzhľadom na 
ukazovatele udržateľnosti príslušné pre 
konkrétny podnik a priemyselné odvetvie 
na základe zoznamu harmonizovaných 
ukazovateľov udržateľnosti, ktorý 
Komisia vypracuje a aktualizuje v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) .../...[Ú. v. EÚ: vložiť odkaz na 
nariadenie o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií];
eb) emisie rozsahu 1, emisie rozsahu 2 
a emisie rozsahu 3;
ec) výkonnosť podnikov podľa písm. 
g) v porovnaní s cieľmi Únie v oblasti 
klímy na udržanie zvýšenia priemernej 
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globálnej teploty výrazne pod 2 °C a snahy 
o obmedzenie tejto zmeny na 1,5°C v 
porovnaní s predindustriálnou úrovňou, 
ako je stanovené v Parížskej dohode;
ed) podiel na obrate podnikov, ktorý 
vzniká v dôsledku hospodárskych činností, 
ktoré spĺňajú technické kritériá 
preskúmania podľa článku 3 nariadenia 
(EÚ) .../... [Ú. v. EÚ: vložiť odkaz na 
nariadenie o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií];
ee) podiel na obrate podnikov, ktorý 
vzniká v dôsledku hospodárskych činností, 
ktoré spĺňajú technické kritériá 
preskúmania podľa článku 3a nariadenia 
(EÚ) .../... [Ú. v. EÚ: vložiť odkaz na 
návrh nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií].“;
3. V článku 20 ods. 1 sa písmeno c) 
nahrádza takto:

c) opis hlavných prvkov systémov 
vnútornej kontroly a riadenia rizík podniku 
vo vzťahu k procesu finančného 
výkazníctva;

„c) opis hlavných prvkov systémov 
vnútornej kontroly a riadenia rizík podniku 
vo vzťahu k procesu finančného 
vykazovania a vykazovania 
udržateľnosti;“;

4. V článku 20 sa odsek 3 nahrádza 
takto:

3. Štatutárny audítor alebo audítorská 
spoločnosť vyjadria názor v súlade s 
článkom 34 ods. 1 druhým pododsekom v 
súvislosti s informáciami vypracovanými 
podľa písmen c) a d) odseku 1 tohto článku 
a skontrolujú, či sa poskytli informácie 
uvedené v písmenách a), b), e) a f) odseku 
1 tohto článku.

„3. Štatutárny audítor alebo audítorská 
spoločnosť vyjadria názor v súlade 
s článkom 34 ods. 1 druhým pododsekom v 
súvislosti s informáciami vypracovanými 
podľa písmen c) a d) ods. 1 tohto článku 
a v súvislosti s článkom 19 ods. 2 
a skontrolujú, či sa poskytli informácie 
uvedené v písmenách a), b), e) a f) odseku 
1 tohto článku.“.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/107

Pozmeňujúci návrh 107
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

21. Pripomínajúc spoločný záväzok 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
sledovať zásady zakotvené v Európskom 
pilieri sociálnych práv s cieľom podporiť 
udržateľný a inkluzívny rast a uznávajúc 
význam medzinárodných minimálnych 
ľudských a pracovných práv a noriem by 
dodržiavanie minimálnych záruk malo byť 
podmienkou pre hospodárske činnosti, aby 
spĺňali podmienky na vymedzenie ako 
environmentálne udržateľné. Hospodárske 
činnosti by preto mali spĺňať podmienky 
na vymedzenie ako environmentálne 
udržateľné iba vtedy, ak sa pri ich 
vykonávaní dodržiavajú vyhlásenie 
Medzinárodnej organizácie práce (MOP) 
o základných zásadách a právach pri práci 
a osem základných dohovorov MOP. 
V základných dohovoroch MOP sa 
vymedzujú ľudské a pracovné práva, ktoré 
spoločnosti majú dodržiavať. Viaceré 
z týchto medzinárodných noriem sú takisto 
zakotvené v Charte základných práv 
Európskej únie, najmä zákaz otroctva 
a nútených prác, ako aj zásada 
nediskriminácie. Uvedenými minimálnymi 
zárukami nie je dotknuté prípadné 
uplatňovanie prísnejších požiadaviek 

21. Pripomínajúc spoločný záväzok 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
sledovať zásady zakotvené v Európskom 
pilieri sociálnych práv s cieľom podporiť 
udržateľný a inkluzívny rast a uznávajúc 
význam medzinárodných minimálnych 
ľudských a pracovných práv a noriem by 
dodržiavanie minimálnych záruk malo byť 
podmienkou pre hospodárske činnosti, aby 
spĺňali podmienky na vymedzenie ako 
environmentálne udržateľné. Hospodárske 
činnosti by sa preto mali považovať za 
environmentálne udržateľné iba vtedy, ak 
sa pri ich vykonávaní dodržiavajú 
vyhlásenie Medzinárodnej organizácie 
práce (MOP) o základných zásadách 
a právach pri práci a osem základných 
dohovorov MOP, Medzinárodná charta 
ľudských práv, Charta základných práv 
Európskej únie, Deklarácia OSN o 
právach pôvodného obyvateľstva 
(UNDRIP), Dohovor OSN o ochrane 
svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva, hlavné zásady OSN v oblasti 
podnikania a ľudských práv a usmernení 
OECD o nadnárodných podnikoch a 
zásady Organizácie Spojených národov 
pre zodpovedné investície. Investori by 
mali brať do úvahy aj usmernenia OECD 
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v oblasti životného prostredia, zdravia, 
bezpečnosti a sociálnej udržateľnosti, ktoré 
sú stanovené v práve Únie.

o náležitej starostlivosti v oblasti 
zodpovedného podnikania (2018). 
Hĺbková starostlivosť v tomto kontexte 
znamená postupy, ktoré vykonávajú 
podniky s cieľom identifikovať, 
zmierňovať a zohľadňovať riziká 
udržateľnosti a predchádzať im, ako sú 
vymedzené v nariadení (EÚ) .../... [vložiť 
odkaz na nariadenie o zverejňovaní 
informácií týkajúcich sa udržateľných 
investícií a rizík ohrozujúcich 
udržateľnosť a prílohu I k tomuto 
nariadeniu]. V základných dohovoroch 
MOP sa vymedzujú ľudské a pracovné 
práva, ktoré spoločnosti majú dodržiavať. 
Viaceré z týchto medzinárodných noriem 
sú takisto zakotvené v Charte základných 
práv Európskej únie, najmä zákaz otroctva 
a nútených prác, ako aj zásada 
nediskriminácie. Uvedenými minimálnymi 
zárukami nie je dotknuté prípadné 
uplatňovanie prísnejších požiadaviek 
v oblasti životného prostredia, zdravia, 
bezpečnosti a sociálnej udržateľnosti, ktoré 
sú stanovené v práve Únie.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/108

Pozmeňujúci návrh 108
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

24. Hospodárska činnosť by sa nemala 
považovať za environmentálne udržateľnú, 
ak spôsobuje viac škody na životnom 
prostredí, než sú výhody, ktoré prináša. 
Technickými kritériami preskúmania by sa 
mali identifikovať minimálne požiadavky 
nevyhnutné na to, aby sa predišlo 
výraznému ohrozeniu iných cieľov. Pri 
vypracúvaní a aktualizácii technických 
kritérií preskúmania by Komisia mala 
zabezpečiť, aby uvedené kritériá 
vychádzali z dostupných vedeckých 
dôkazov a boli pravidelne aktualizované. 
Ak vedecké hodnotenie neumožní určiť 
riziko s dostatočnou istotou, mala by sa 
uplatniť zásada predbežnej opatrnosti 
v súlade s článkom 191 ZFEÚ.

24. Hospodárska činnosť by sa nemala 
považovať za environmentálne udržateľnú, 
ak neprináša čistý prínos pre životné 
prostredie, a takisto by nemala vážne 
poškodzovať žiadny z ostatných 
environmentálnych cieľov. Technickými 
kritériami preskúmania na základe 
harmonizovaných ukazovateľov by sa 
mali identifikovať minimálne požiadavky 
nevyhnutné na to, aby sa predišlo 
výraznému ohrozeniu iných cieľov, a 
negatívny environmentálny vplyv. Pri 
vypracúvaní a aktualizácii technických 
kritérií preskúmania a harmonizovaných 
ukazovateľov by Komisia mala 
zabezpečiť, aby uvedené kritériá a 
ukazovatele boli rozumné, primerané a 
vychádzali z dostupných vedeckých 
dôkazov, aby boli pravidelne 
aktualizované a aby zohľadňovali celý 
hodnotový reťazec a životný cyklus 
technológií. Malo by sa tiež zabezpečiť, 
aby boli pravidelne aktualizované. Ak 
vedecké hodnotenie neumožní určiť riziko 
s dostatočnou istotou, mala by sa uplatniť 
zásada predbežnej opatrnosti v súlade 
s článkom 191 ZFEÚ.

Or. en



AM\1180394SK.docx PE635.500v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK


