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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 

mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

– s ohledem na společné prohlášení amerického prezidenta Baracka Obamy, předsedy 

Evropské komise José Manuela Barrosa a předsedy Evropské rady Hermana Van 

Rompuye ze dne 13. února 20131, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. května 2013 o jednáních o obchodu a investicích 

mezi EU a Spojenými státy americkými2,  

– s ohledem na směrnice pro jednání o Transatlantickém partnerství v oblasti obchodu 

a investic mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými ze dne 14. června 20133,  

–  s ohledem na zprávy zmocněnce USA pro obchod z roku 2013 a 2014 o sanitárních 

a fytosanitárních opatřeních4,  

– s ohledem na zprávy zmocněnce USA pro obchod z roku 2013 a 2014 o technických 

překážkách pro obchod5,  

– s ohledem na studie vypracované generálním ředitelstvím pro vnitřní politiky nazvané 

„Právní důsledky partnerství EU-USA v oblasti obchodu a investic (TTIP) pro acquis 

communautaire a oblasti působnosti výboru ENVI, které by mohly být řešeny v rámci 

jednání “ z října 20136 a „Legislativní oblasti jednání o partnerství EU a USA v oblasti 

obchodu a investic (TTIP), které souvisí s činností výboru ENVI“ z listopadu 20147,  

– s ohledem na informační sdělení týkající se urovnávání sporů mezi investory a státem 

(ISDS) ve Spojených státech a v Evropské unii z června 2014 vypracované Konferencí 

OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD)8,  

– s ohledem na články 168 a 191 Smlouvy o fungování Evropské unie a zejména na zásadu 

předběžné opatrnosti stanovenou v čl. 191 odst. 2,  

– s ohledem na integrovaný přístup EU v oblasti bezpečnosti potravin (od výrobce až po 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm 
2 Přijaté texty, P7_TA(2013)0227. 
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/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 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf
http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf
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spotřebitele), který byl zaveden v roce 20041,  

– s ohledem na výsledky průzkumu Eurobarometru o transatlantické obchodní a investiční 

dohodě, který proběhl v listopadu 2014, 

– s ohledem na směrnici 2001/81/ES o národních emisních stropech pro některé látky 

znečisťující ovzduší, která je součástí provádění tematické strategie o znečišťování 

ovzduší, a s přihlédnutím k právním předpisům pro jednotlivé kategorie zdrojů, jako je 

Euro 5/6 a EURO VI, jejichž cílem je snížit znečištění ovzduší, které je příčinou 400 000 

předčasných úmrtí v Evropě, 

A.  vzhledem k tomu, že obchod zajišťuje růst, zaměstnanost a prosperitu již několika 

generacím v Evropě; vzhledem k tomu, že však obchod a investice nejsou cílem samy 

o sobě, ale měly by být prostředkem ke zvyšování životní úrovně a kvality života 

a rovněž k ochraně a podpoře veřejného zdraví a přispět k zajištění úplné zaměstnanosti 

a současnému udržitelnému využívání světových zdrojů v souladu s cílem udržitelného 

rozvoje a v rámci úsilí o ochranu a zachování životního prostředí; 

B.  vzhledem k tomu, že podle průzkumu Eurobarometru z listopadu 2014 je ve 25 z 28 

členských států většina evropských občanů pro transatlantickou obchodní a investiční 

dohodu; 

C.  vzhledem k tomu, že Evropa je kontinent se stárnoucí populací, omezenými zdroji 

surovin, nízkou úrovní porodnosti a sociálním modelem založeným na vysokých 

sociálních výdajích v poměru k HDP, a že tudíž bude stále více spoléhat na růst mimo 

EU, s cílem přispět k dosažení prosperity domácího trhu, a podpořit tak své sociální 

systémy, na něž bude vyvíjen silný tlak, hlavně v důsledku zvýšení střední délky života 

a snížení počtu obyvatel v produktivním věku; 

D.  vzhledem k tomu, že v souladu se směrnicemi Rady pro jednání o TTIP2 je účelem 

dohody posílit obchod a investice mezi EU a USA s cílem vytvořit nové ekonomické 

příležitosti k vytváření pracovních míst a růstu, a to rozšířením přístupu na trh 

a zlepšením kompatibility právních předpisů v důsledku odstranění zbytečných 

regulačních překážek obchodu a vytýčení cesty k celosvětově platným standardům, 

přičemž se uznává, že udržitelný rozvoj je hlavním cílem smluvních stran a že smluvní 

strany nebudou podněcovat obchod nebo přímé zahraniční investice snižováním 

požadavků vnitrostátních právních předpisů a standardů v oblasti životního prostředí, 

zdraví a bezpečnosti; vzhledem k tomu, že Evropská komise3 a prezident Obama4 na 

veřejnosti opakovaně prohlásili, že na žádné straně Atlantiku nedojde ke snížení 

standardů; 

E.  vzhledem k tomu, že USA již uzavřely několik dalších dohod o obchodním a investičním 

partnerství s jinými světovými aktéry; 

                                                 
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/cs/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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F.  vzhledem k tomu, že jednání o TTIP obsahuje tři hlavní pilíře, a to a) přístup na trh, b) 

regulační otázky a necelní překážky a c) pravidla; 

G.  vzhledem k tomu, že TTIP skýtá příležitost, jak na celosvětové úrovni dosáhnout 

vysokých standardů v určitých oblastech na ochranu veřejného zdraví, zdraví zvířat 

a životního prostředí; 

H.  vzhledem k tomu, že přesto existují obavy, že cíl TTIP spočívající v omezení 

a odstranění stávajících necelních překážek1, by mohl vést k dohodě, která by mohla 

ohrozit evropskou úroveň ochrany veřejného zdraví, včetně bezpečnosti potravin, zdraví 

zvířat a životního prostředí; 

I.  vzhledem k tomu, že mezi regulačními systémy v EU a USA existují rozdíly, mj. pokud 

jde o ochranu veřejného zdraví a životního prostředí, včetně bezpečnosti potravin, 

informací pro spotřebitele a zdraví zvířat, a to v důsledku odlišné právní a politické 

kultury zohledňující odlišné zájmy a přístupy, jako jsou rozdílné zásady (mj. zásada 

předběžné opatrnosti), posuzování cen, politické cíle a metody analýzy rizik; 

J.  vzhledem k tomu, že EU a USA považují určité standardy v těchto oblastech za překážky 

obchodu2; 

K.  vzhledem k tomu, že existují obavy, že úmysl přijmout TTIP a podobné obchodní 

dohody již mohl ovlivnit návrhy a opatření Komise související např. s bezpečností 

potravin či ochranou v oblasti klimatu (např. snižování obsahu patogenů, označování 

masa z klonovaných zvířat a jejich potomků a provádění směrnice o kvalitě paliv); 

L.  vzhledem k tomu, že existují obavy, že návrhy ustanovení o regulační spolupráci na 

předpisech, které mají nebo by mohly mít významný dopad na obchod a investice mezi 

EU a USA: 

 – přiznávají USA formální práva ve vztahu k prováděcím aktům, které mají být přijaty 

v souladu s článkem 291 Smlouvy o fungování EU, zatímco Evropský parlament nemá ve 

vztahu k prováděcím aktům sebemenší právo přezkumu, 

 – přiznávají USA právo na regulační výměny v souvislosti s přijímáním vnitrostátních 

právních předpisů v členských státech, včetně společného zkoumání možných způsobů 

podpory právní slučitelnosti, 

 – v podstatě by mohly EU znesnadnit možnost přesáhnout rámec nejnižšího společného 

jmenovatele mezinárodních nástrojů, a to kvůli závazkům, které přijala v oblasti 

mezinárodní regulační spolupráce a provádění mezinárodních nástrojů; 

M.  vzhledem k tomu, že předpokladem pro dosažení lepší kompatibility právních předpisů, 

aniž by byly ohroženy stávající a budoucí standardy EU v oblasti zdraví a životního 

prostředí, je jasně rozlišovat mezi oblastmi, jejichž cíle a úrovně ochrany jsou podobné, 

                                                 
1 Viz zpráva zmocněnce USA pro obchod z roku 2014 o technických překážkách pro obchod, s. 45. 
2 Pro informace o USA viz zprávy zmocněnce USA pro obchod z roku 2013 a 2014 o technických 

překážkách pro obchod. 
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a oblastmi, jejichž cíle a úrovně ochrany se liší; vzhledem k tomu, že v oblastech, jejichž 

cíle a úrovně ochrany jsou podobné, by bylo možné uplatnit společné přístupy nebo 

vzájemné uznání; vzhledem k tomu, že v oblastech, ve kterých se úroveň ochrany 

zřetelně liší, by se spolupráce měla zaměřit na výměnu informací nebo vzestupnou 

harmonizaci;  

N.  vzhledem k tomu, že zákonodárné orgány EU a USA přijaly velmi odlišné přístupy, 

pokud jde o právní předpisy upravující bezpečnost potravin a krmiv, konkrétně pokud jde 

o povolování, označování a kontroly v potravinovém a krmivovém řetězci u geneticky 

modifikovaných organismů, sledovatelnost masa, postupy snižování obsahu patogenů, 

pesticidy a klonovaná zvířata; vzhledem k tomu, že právní předpisy EU v oblasti 

životního prostředí a bezpečnosti potravin vycházejí ze zásady předběžné opatrnosti 

a zakládají se na přístupu „od výrobce až po spotřebitele“, kterými se zavádějí přísnější 

pravidla EU, a měly by proto být dodržovány;  

O.  vzhledem k tomu, že vliv budoucího transatlantického obchodního a investičního 

partnerství na acquis EU v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti potravin se 

bude do značné míry odvíjet od přesných ustanovení dohody; vzhledem k tomu, že 

obchodní dohoda nemůže za žádných okolností upravit stávající právní předpisy 

smluvních států; vzhledem k tomu, že provádění stávajících právních předpisů i přijímání 

budoucích musí zůstat v rukách demokraticky zvolených orgánů, které budou dodržovat 

zavedené postupy;  

P.  vzhledem k tomu, že EU má nyní omezený přístup na trh USA v námořním odvětví a že 

dohoda o TTIP, bude-li správně provedena, by mohla vést k lepší spolupráci, ke 

sbližování a k ekonomickému přínosu pro evropské podniky; 

Q.  vzhledem k tomu, že na rozdíl od více než 150 zemí z celého světa USA neratifikovaly 

hlavní mezinárodní úmluvy o chemických látkách (např. Stockholmskou úmluvu 

o perzistentních organických znečišťujících látkách a Rotterdamskou úmluvu o obchodu 

s určitými nebezpečnými chemickými látkami), z čehož vyplývá, že USA jsou 

v mezinárodní politice týkající se chemických látek izolovány; dále vzhledem k tomu, že 

USA odmítají provést část Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování 

chemikálií OSN, která se týká životního prostředí, což dokazuje, že co se týče 

chemických látek, USA a EU se neshodnou na nejzákladnější úrovni; 

R.  vzhledem k tomu, že podle zprávy USA o technických překážkách obchodu z roku 2014 

USA od roku 2003 vyjadřují obavy ohledně nařízení REACH na každém zasedání 

Výboru WTO pro technické překážky obchodu s tím, že „jsou znepokojeny tím, že 

některé aspekty nařízení REACH jsou diskriminační, postrádají legitimní zdůvodnění 

a kladou zbytečné překážky obchodu“, což naznačuje poměrně zásadní nesouhlas USA 

s tímto nařízením; 

S.  vzhledem k tomu, že je všeobecně přijímán zásadně odlišný charakter amerického 

zákona o kontrole toxických látek (TSCA), přijatého v roce 1976, od dohody REACH, 

přijaté v roce 2006; vzhledem k tomu, že z toho důvodu není záměrem jednání o TTIP 

tyto dva systémy sladit; vzhledem k tomu, že součástí jednání je však téma budoucí 

spolupráce na provádění nařízení REACH; vzhledem k tomu, že s ohledem na značně 

odlišné chápání řízení rizik spojených s chemickými látkami a k bytostné a dlouhodobé 
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opozici USA vůči nařízení REACH není spolupráce na provádění těchto rozcházejících 

se zákonů nijak přínosná, tím spíše, že provádění není pouze technickou záležitostí, která 

by nevyvolávala další spory; 

T.  vzhledem k tomu, že v regulačních systémech USA a EU pro přípravky na ochranu 

rostlin existují zásadní rozdíly: 

 – 82 účinných látek je zakázáno v EU, ale povoleno v USA, 

 – EU záměrně v nařízení (ES) č. 1107/2009 přijala mezní kritéria vycházející z míry 

ohrožení, jejichž cílem je postupně ukončovat používání účinných látek, které jsou 

karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, perzistentní a toxické 

a bioakumulativní, nebo látek narušujících činnost endokrinního systému; USA trvá na 

přístupu založeném na rizicích a na řadě předpokladů a extrapolacích, který toleruje 

používání těchto látek vzbuzujících mimořádné obavy, 

 – v EU je v porovnání s USA obecně povoleno nižší množství reziduí pesticidů 

v potravinách; 

U.  vzhledem k tomu, že v návrhu textu k jednání o sanitárních a fytosanitárních opatřeních, 

předloženém ze strany EU na kolo jednání ve dnech 29. září – 3. října 2014, se navrhuje, 

aby smluvní strany byly povinny dodržovat míry tolerance a maximálních reziduí 

stanovené Komisí pro Codex Alimentarius, a to nejpozději 12 měsíců po jejich přijetí, 

což neplatí v případě, že dovážející smluvní strana vznese na schůzi Komise pro Codex 

Alimentarius připomínku; vzhledem k tomu, že v EU je v porovnání s Komisí pro Codex 

Alimentarius obecně povoleno nižší množství reziduí pesticidů v potravinách; vzhledem 

k tomu, že v uplynulých čtyřech letech vznesl Evropský úřad pro bezpečnost potravin 

(EFSA) připomínku v 31–57 % všech případů, což poukazuje na značnou míru 

nesouhlasu tohoto úřadu s normami Kodexu; vzhledem k tomu, že úřad EFSA v současné 

době svobodně a v mezích možností vyjadřuje své výhrady; vzhledem k tomu, že je však 

velmi nejisté, zda po přijetí TTIP bude úřadu povoleno v tomto přístupu i nadále 

pokračovat, a to z politických důvodů, jelikož návrh textu zavazuje EU a USA ke 

spolupráci v mezinárodních normotvorných orgánech „s cílem dosáhnout oboustranně 

uspokojivých výsledků“, což by mohlo orgán EFSA v budoucnu odradit od vznášení 

připomínek ke Komisi pro Codex Alimentarius a vést ke snížení standardů v EU; 

V.  vzhledem k tomu, že je třeba zabránit dovozu kuřecího masa ošetřeného v antibiotické 

lázni s obsahem chlornanu sodného do EU; 

W.  vzhledem k tomu, že téměř ratifikovaná komplexní dohoda o hospodářské a obchodní 

spolupráci (CETA) již prokázala, jak je možné obchodovat v citlivých oblastech 

zemědělství, jako je oblast hovězího masa, a současně dodržovat striktní evropské 

sanitární a fytosanitární normy a metody1; 

X.  vzhledem k tomu, že zpráva USA o technických překážkách obchodu z roku 2014 

zmiňuje obavy amerického chemického odvětví a odvětví ochrany plodin ohledně toho, 

že pro látky narušující činnost endokrinního systému by měla být stanovena mezní 

                                                 
1  http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Canada-to-develop-hormone-free-beef-for-EU 
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kritéria vycházející z míry ohrožení, a konstatuje, že USA tyto obavy ohledně návrhu GŘ 

pro životní prostředí sdělily oboustranně a stejně tak na schůzích výborů WTO pro 

technické překážky obchodu (TBT) a pro sanitární a fytosanitární opatření (SPS); 

vzhledem k tomu, že Komise se v červenci 2013 rozhodla zahájit posouzení dopadů 

stanovení kritérií pro látky narušující činnost endokrinního systému; vzhledem k tomu, 

že především kvůli tomuto rozhodnutí Komise nepřijala kritéria ve čtyřleté lhůtě, tedy do 

prosince 2013; vzhledem k tomu, že USA rozhodnutí Komise uvítaly, avšak že Rada 

i Parlament se rozhodly podpořit Švédsko, které podalo soudní žalobu na selhání Komise 

a doložilo zásadně odlišné pohledy na charakter regulačních právních předpisů EU; 

Y.  vzhledem k tomu, že existuje vazba mezi nezdravými potravinami a nepřenosnými 

nemocemi souvisejícími se způsobem stravování; vzhledem k tomu, že podle zvláštního 

zpravodaje OSN pro právo každého na požívání nejvyšší dosažitelné úrovně fyzického 

a duševního zdraví způsobuje celosvětový obchod, zvýšení přímých zahraničních 

investic (FDI) v potravinářství a všudypřítomný trh s nezdravými potravinami nárůst 

spotřeby nezdravých potravin1; vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj ve své zprávě 

dospěl k řadě doporučení, v nichž USA a potravinářský průmysl podněcuje k tomu, aby 

podnikly konkrétní kroky ke snížení výroby a spotřeby nezdravých potravin a podpořily 

nabídku a cenovou dostupnost zdravějších alternativ těchto potravin; 

Z.  vzhledem k tomu, že podle celosvětového akčního plánu Světové zdravotnické 

organizace (WHO) pro prevenci a kontrolu nepřenosných nemocí v období 2013–20202 

jsou sečtené ztráty produkce, jejichž příčinou jsou čtyři hlavní nepřenosné choroby 

a duševní poruchy, odhadovány na 47 bilionů USD; vzhledem k tomu, že podle WHO 

tato ztráta představovala v roce 2010 celkem 75 % světového HDP (63 bilionů USD); 

vzhledem k tomu, že podle WHO způsobí další nečinnost ve vztahu k nepřenosným 

nemocem snížení produktivity a prudký nárůst nákladů na zdravotní péči ve všech 

zemích; 

AA.  vzhledem k tomu, že generální ředitel WHO na osmé celosvětové konferenci o podpoře 

zdraví v červnu 2013 uvedl, že „úsilí o prevenci nepřenosných nemocí jde proti 

obchodním zájmům silných hospodářských subjektů“3; 

AB. vzhledem k tomu, že dohoda TTIP, stejně jako dohoda o transpacifickém partnerství, by 

mohla omezit možnosti EU a členských států při zajišťování ochrany politiky v oblasti 

výživy před vlivem skrytých zájmů, omezit rozsah možných kroků zaměřených na 

aktivní odrazování od spotřeby méně zdravých potravin (a na podporu zdravých 

potravin), a to i skrze politiky zadávání veřejných zakázek, a omezit možnosti EU 

a členských států tyto kroky provádět4; 

AC. vzhledem k tomu, že federální zákon USA o dobrých životních podmínkách zvířat 

zdaleka nedosahuje úrovně regulace EU, včetně toho, že nejsou k dispozici zákony pro 

normy životních podmínek hospodářských zvířat před porážkou; vzhledem k tomu, že 

Komise bohužel nepovažuje dobré životní podmínky zvířat za obchodní zájem, jako je 

                                                 
1 http://www.unscn.org/files/Announcements/Other_announcements/A-HRC-26-31_en.pdf 
2 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1 
3 http://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/ 
4 http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(14)00203-6/abstract 
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tomu v případě bezpečnosti potravin nebo zdraví zvířat pro účely dovozních požadavků; 

AD. vzhledem k tomu, že co se týče snížení průměrných emisí skleníkových plynů z lehkých 

užitkových vozidel, EU a USA mají velmi odlišný regulační přístup, výchozí bod 

průměrných emisí i míru ambicí; vzhledem k tomu, že tato oblast by tedy neměla 

podléhat vzájemnému uznávání; 

AE. vzhledem k tomu, že evropské a americké zákonodárné orgány zaujaly velmi odlišný 

přístup k boji proti emisím skleníkových plynů a proti změně klimatu; vzhledem k tomu, 

že řešení důležitých hrozeb, které přináší změna klimatu, a zachování ucelenosti přijatých 

politik v oblasti klimatu by mělo mít přednost před podporou obchodu; 

AF. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby součástí dohody TTIP byla internalizace vnějších 

nákladů letecké, lodní a silniční nákladní dopravy z hlediska klimatu, zdraví a životního 

prostředí, s cílem zajistit udržitelnost světového obchodu se zbožím; vzhledem k tomu, 

že nebudou-li tyto náklady pomocí účinných mezinárodních opatření internalizovány, EU 

by měla vytvořit a provádět regionální nediskriminační opatření, jimiž bude tyto 

externality řešit; 

AG. vzhledem k tomu, že cílem ustanovení pro udržitelný rozvoj v dohodě TTIP by mělo být 

zajištění toho, aby se politiky v oblasti obchodu a životního prostředí vzájemně 

podporovaly, a prosazovaly tak optimální využívání zdrojů v souladu s cíli udržitelného 

rozvoje, a posílení spolupráce v oblasti životního prostředí; 

AH. vzhledem k tomu, že v řadě oblastí, jako je například klima a kontrola emisí, jsou 

regulační normy USA nižší než normy v EU, kvůli čemuž jsou v EU vyšší náklady na 

výrobu a na dodržování předpisů než v USA, čímž se zvyšuje také riziko úniku uhlíku 

a emisí; 

AI.  vzhledem k tomu, že snížení celních sazeb u energeticky náročného zboží, u nějž jsou 

náklady na dodržování předpisů v oblasti regulace, životního prostředí a klimatu v EU 

vyšší než v USA, může mít za následek snížení konkurenceschopnosti výroby v EU 

v porovnání se zbožím dováženým z USA, které není těmito náklady zatíženo; 

AJ.  vzhledem k tomu, že všeobecné systémy zdravotní péče jsou součástí evropského 

sociálního modelu a že členské státy mají pravomoc řídit a upravovat zdravotní služby 

a lékařskou péči; 

AK. vzhledem k tomu, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 

o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků požaduje, aby byl ve veřejně 

dostupné databázi a do jednoho roku od ukončení klinického hodnocení zveřejněn souhrn 

výsledků veškerých klinických hodnocení a aby byla zveřejněna celková zpráva 

o klinické studii, jakmile je dokončen proces udělování povolení nebo pokud žadatel 

stáhne žádost o registraci; vzhledem k tomu, že právo USA nevyžaduje stejnou úroveň 

transparentnosti; 

AL. vzhledem k tomu, že dle odhadů představují náklady na léčiva 1,5 % evropského HDP, 

a proto by jakékoli rozšíření ochrany duševního vlastnictví na základě dohody TTIP 

mohlo negativně ovlivnit náklady na zdravotní péči; 
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AM. vzhledem k tomu, že podle UNCTAD patří opatření v oblasti životního prostředí a zdraví 

k vládním opatřením, vůči kterým jsou v případech řešení sporů mezi investorem 

a státem nejčastěji vznášeny námitky;  

AN. vzhledem k tomu, že se Komise dne 25. listopadu 2014 rozhodla zvýšit transparentnost 

jednání o TTIP1; vzhledem k tomu, že se jedná o vítané rozhodnutí; vzhledem k tomu, že 

dne 7. ledna 2015 evropská veřejná ochránkyně rovněž přivítala pokrok, jehož Komise 

dosáhla ve snaze vnést větší transparentnost do jednání o dohodě TTIP, avšak zároveň 

přidala některá doporučení pro další zlepšení2; vzhledem k tomu, že transparentnost by 

zvýšil také přístup k návrhům znění dohody předkládaných Spojenými státy; 

1. vyzývá Komisi, aby se držela obecných zásad a cílů směrnic Rady týkajících se jednání 

o TTIP; 

2. vyzývá Komisi, aby zajistila, že bude v průběhu jednání právně i fakticky obhájena 

platnost politik a zásad EU v oblasti ochrany a zlepšování kvality veřejného zdraví, zdraví 

zvířat a životního prostředí a že se v úplnosti promítnou do konečného znění dohody 

o TTIP; 

3. vyzývá Komisi, aby zajistila, že dohodou TTIP nebude dotčeno právo, schopnosti ani 

legislativní postupy EU a členských států umožňující přijímat, provádět a prosazovat 

v souladu s jejich příslušnými pravomocemi stávající a budoucí opatření nezbytná pro 

nediskriminační uskutečňování legitimních cílů veřejné politiky, jako je veřejné zdraví, 

zdraví zvířat a ochrana životního prostředí; 

4. vyzývá Komisi, aby zajistila, že žádná dohoda, ať už prostřednictvím horizontální kapitoly 

o spolupráci v oblasti regulace, nebo odvětvových ustanovení, nepovede ke snížení 

stávajících standardů v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti potravin, 

a podobně aby zajistila, že neovlivní standardy, které teprve budou stanoveny v oblastech, 

ve kterých se právní předpisy či standardy v USA a v EU značně liší, jako např. pokud jde 

o provádění stávajících (rámcových) právních předpisů (jako je REACH), přijetí nových 

zákonů (např. o klonování) či budoucí definice s dopadem na úroveň ochrany (např. 

endokrinní disruptory); 

5. vyzývá Komisi, aby omezila spolupráci v oblasti regulace na jasně vymezené odvětvové 

oblasti, v nichž mají USA a EU podobnou úroveň ochrany nebo u nichž lze důvodně 

předpokládat, že se navzdory rozdílné úrovni ochrany podaří dosáhnout vzestupné 

harmonizace, či kde to alespoň stojí za pokus; vyzývá Komisi, aby zajistila, že žádnými 

ustanoveními o spolupráci v oblasti regulace v dohodě TTIP nevznikne procesní 

požadavek přijmout akty Unie, jichž by se tato spolupráce týkala, ani vymahatelná práva 

v tomto ohledu; 

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, že součástí jakéhokoli orgánu, který by mohl být zřízen 

s cílem prozkoumat budoucí spolupráci v oblasti regulace, musí být všichni zákonodárci 

a veškeré zúčastněné strany, kterých se tato spolupráce týká; 

                                                 
1  C(2014) 9052 final.  
2 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/58643/html.bookmark 
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7. vyzývá Komisi, aby zajistila, že nebudou činěny žádné kompromisy mezi ekonomickými 

cíli a veřejným zdravím, bezpečností potravin, dobrými životními podmínkami zvířat 

a životním prostředím1; vyzývá Komisi, aby uznala, že v případech, kdy EU a USA 

uplatňují výrazně odlišné předpisy, k dohodě nedojde, jako např. v oblasti služeb veřejné 

zdravotní péče, GMO, používání hormonů v odvětví skotu, nařízení REACH a jeho 

provádění a klonování zvířat pro hospodářské účely, a aby proto o těchto otázkách 

nejednala; 

8. vyzývá Komisi, aby následující regulační opatření či normy považovala za zásadní, tudíž 

nesmějí být předmětem kompromisu:  

 – neschválení účinných látek a maximální limity EU pro rezidua pesticidů,  

 – regulační opatření týkající se endokrinních disruptorů, 

 – organizační samostatnost v oblasti dodávek vody a hygieny, 

 – integrovaný přístup EU k bezpečnosti potravin, včetně ustanovení o dobrých životních 

podmínkách zvířat,  

 – uplatňování právních předpisů EU týkajících se informací o potravinách pro 

spotřebitele, 

 – provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 o klinických 

hodnoceních humánních léčivých přípravků a zejména požadavek na publikování 

kompletních zpráv o klinických studiích pro veškerá klinická hodnocení ve veřejně 

dostupné databázi, jakmile je dokončen proces udělování povolení;  

 – pravomoci členských států, pokud jde o organizaci systémů zdravotní péče, včetně 

stanovování cen a proplácení léčivých přípravků i přístupu k lékům,  

 – omezování přísad v kosmetických přípravcích a zákaz testování na zvířatech, pokud jde 

o kosmetické přísady a konečné produkty,  

 – politiky EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie a zelených technologií a dosažení 

cílů EU v oblasti klimatu a energetiky,  

 – opatření na snížení závislosti na fosilních palivech a postupy na úrovni EU nebo na 

mezinárodní úrovni, které vedou ke snižování emisí uhlíku z dopravy,  

 – požadavky na ekodesign energetických spotřebičů;  

9. vyzývá Komisi, aby z veškerých ustanovení dohody vyjmula veřejné a sociální služby;    

dále trvá na tom, že nesmí být použity žádné negativní seznamy, hybridní přístupy ani tzv. 

západkové doložky; 

10. vyzývá Komisi, aby zajistila, že v následujících oblastech bude dosaženo společného 

přístupu, regulační spolupráce či vzájemného uznávání, a to podle potřeby a za 

                                                 
1 Viz projev komisařky EU pro obchod Cecilie Malmströmové ze dne 11. prosince 2014. 
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předpokladu, že nebude snížena úroveň norem EU:  

 – uznávání a ochrana všech evropských chráněných označení původu (CHOP) 

a chráněných zeměpisných označení (CHZO) ze strany Spojených států a ukončení 

zavádějícího používání zeměpisných označení v USA,  

 – integrovaná ochrana před škůdci a chorobami zvířat a rostlin,  

 – snížení používání antibiotik v chovu hospodářských zvířat v zájmu zajištění účinnosti 

antibiotik v humánním i veterinárním lékařství,  

 – systémy identifikace zvířat a kompatibilní ustanovení týkající se dohledatelnosti v zájmu 

zajištění toho, že zpracované i nezpracované potraviny obsahující živočišné produkty 

budou dohledatelné v rámci celého potravinového řetězce,  

 – alternativní metody testování na zvířatech,  

 – kontroly vztahující se na výrobu farmaceutických výrobků a zdravotnických prostředků,   

 – opatření pro boj proti obezitě, zejména u dětí, 

 – ekologické veřejné zakázky,  

 – harmonizované uplatňování dohody EHK OSN z roku 1958 o přijetí jednotných 

technických pravidel a dohody OSN z roku 1998 o zavedení celosvětových technických 

předpisů,  

 – jednotné zavedení vylepšených testovacích cyklů v EU i v USA v souladu s celosvětově 

harmonizovanými zkušebními postupy pro lehká vozidla; dohled nad trhem, shoda 

certifikace výrobků a kontrola dodržování předpisů během provozu a transparentnost 

výsledků,  

 – zavedení celosvětového systému klasifikace vozidel pro lehká a těžká nákladní vozidla, 

 – nahrazení kyanidu v těžebním průmyslu;  

11. vyzývá Komisi, aby usilovala o integraci stávajících systémů včasného varování EU 

a USA v potravinářském odvětví a o zlepšení dohledatelnosti produktů v transatlantickém 

obchodním řetězci v zájmu rychlejší reakce za účelem ochrany zdraví v případě ohrožení 

při výskytu zdravotně závadných potravin; 

12. vyzývá Komisi, aby zajistila, že kapitola TTIP týkající se technických překážek obchodu 

neomezí možnosti EU a jejích členských států přijmout opatření s cílem snížit spotřebu 

určitých produktů, jako je například tabák, potraviny s vysokým obsahem tuku, soli 

a cukru, nebo zneužívání alkoholu; 

13. vyzývá Komisi, aby pobídla americkou stranu k tomu, aby zrušila zákaz dovozu hovězího 

masa z EU; 

14. vyzývá Komisi, aby s regulačními orgány USA zahájila formální dialog o dobrých 
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životních podmínkách zvířat; vyzývá Komisi, aby hájila ustanovení o dobrých životních 

podmínkách zvířat a dosáhla co nejvyšší míry harmonizace, kterou doprovodí nezbytné 

mechanismy prosazování;  

15. vyzývá Komisi, aby v souvislosti s kapitolou o obchodu a udržitelném rozvoji požadovala, 

aby USA předtím, než bude dohodnuta regulační spolupráce v těchto otázkách, plně 

dodržovaly vícestranné dohody o životním prostředí, mimo jiné např. Montrealský 

protokol (ozón), Basilejskou úmluvu (přeshraniční přeprava nebezpečného odpadu), 

Stockholmskou úmluvu (perzistentní organické znečišťující látky), Rotterdamskou 

úmluvu (obchodování s nebezpečnými chemickými látkami a pesticidy), Úmluvu 

o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin, Úmluvu o biologické rozmanitosti a Kjótský protokol; 

16. vyzývá Komisi, aby zamezila nejednoznačnostem a předešla tak rozšiřujícímu výkladu ze 

strany rozhodčích soudů, a to tak, že zásadní termíny použité v dohodě budou jasně 

definovány; 

17. vyzývá Komisi, aby se postavila proti tomu, aby byl systém pro řešení sporů mezi 

investory a státem součástí TTIP, neboť na jedné straně hrozí, že by tento mechanismus 

zásadně oslabil svrchovaná práva EU, jejích členských států a regionálních a místních 

orgánů, pokud jde o přijímání předpisů týkajících se veřejného zdraví, bezpečnosti 

potravin a životního prostředí, a na straně druhé by o veškerých možných sporech měly 

kompetentně, účinně a nákladově efektivně rozhodovat soudy EU nebo členských států, 

které poskytují účinnou právní ochranu založenou na demokratické legitimitě; 

18. vyzývá Komisi, aby v rámci jednání o TTIP ukončila daňové výjimky vztahující se na 

palivo pro komerční letectví, v souladu se závazky G20 k postupnému zrušení dotací na 

fosilní paliva; 

19. žádá Komisi o zajištění toho, aby byl Evropský parlament průběžně a v úplnosti 

informován o procesu vyjednávání; 

20. vyzývá Komisi, aby dále zvyšovala transparentnost jednání v souladu s doporučeními 

evropské veřejné ochránkyně práv ze dne 7. ledna 2015; 

21. vyzývá Komisi, aby naléhala na USA, aby učinily obdobné kroky ke zvýšení 

transparentnosti jako EU; 

22. vyzývá Komisi, aby zajistila komplexnost posouzení dopadů dohody TTIP na udržitelnost 

obchodu a aby bylo toto posouzení dopadů aktualizováno ihned poté, co bude k dispozici 

konsolidované znění, a před jeho finalizací, a aby do něj byly jednoznačným způsobem 

zapojeny zúčastněné strany a občanská společnost; domnívá se, že posouzení dopadů na 

udržitelnost obchodu by mělo důkladně přezkoumat a posoudit jakákoli navržená 

ustanovení s ohledem na jejich potenciální dopad na acquis v oblasti regulace a na 

svobodu EU sledovat v budoucnu legitimní cíle veřejné politiky a s ohledem na to, zda by 

mohlo být zamýšleného cíle dosaženo stejně úspěšně i jinými prostředky. 



 

PE544.393v02-00 14/14 AD\1057731CS.doc 

CS 

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU 

Datum přijetí 14.4.2015    

Výsledek konečného hlasování +: 

–: 

0: 

59 

8 

2 

Členové přítomní při konečném 

hlasování 

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo 

Belet, Biljana Borzan, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam 

Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, 

Stefan Eck, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Iratxe 

García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, 

Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, 

Andrzej Grzyb, Martin Häusling, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, 

Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni 

La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne 

Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Marit Paulsen, 

Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-

Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, 

Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Náhradníci přítomní při konečném 

hlasování 

Paul Brannen, Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, 

Herbert Dorfmann, Eleonora Forenza, Esther Herranz García, Peter 

Jahr, Joëlle Mélin, József Nagy, Younous Omarjee, Sirpa Pietikäinen, 

Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Kay Swinburne, Tom 

Vandenkendelaere 

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při 

konečném hlasování 

Ignazio Corrao 

 
 


