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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Ustanovenia zmlúv týkajúce sa 
zdravia sa stále nedostatočne využívajú 
z hľadiska cieľov, na ktorých dosiahnutie 
mali slúžiť. Cieľom tohto nariadenia by 
preto malo byť čo najlepšie uplatnenie 
týchto ustanovení týkajúcich sa zdravia, 
aby sa preukázala sila politiky Únie v 
oblasti zdravia a zároveň zachovalo riadne 
fungovanie jednotného trhu v prípade 
závažného cezhraničného ohrozenia 
zdravia.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V súvislosti s poznatkami 
získanými v prebiehajúcej pandémii 
COVID-19 a s cieľom uľahčiť primeranú 
celoúnijnú pripravenosť a reakcie na 
všetky cezhraničné ohrozenia zdravia treba 
právny rámec epidemiologického dohľadu, 
monitorovania, včasného varovania o 
závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia a boja proti nim, ako sa stanovil v 
rozhodnutí č. 1082/2013/EÚ, rozšíriť 
vzhľadom na dodatočné požiadavky na 
podávanie správ a analýzu ukazovateľov 
zdravotníckych systémov, ako aj 

(2) V súvislosti s poznatkami 
získanými v prebiehajúcej pandémii 
ochorenia COVID-19 a s cieľom uľahčiť 
primeranú celoúnijnú pripravenosť a 
reakcie na všetky cezhraničné ohrozenia 
zdravia vrátane ohrození súvisiacich so 
zoonózami treba právny rámec 
epidemiologického dohľadu, 
monitorovania, včasného varovania o 
závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia a boja proti nim, ako sa stanovil v 
rozhodnutí č. 1082/2013/EÚ, rozšíriť 
vzhľadom na dodatočné požiadavky na 



PE689.513v02-00 4/31 AD\1231166SK.docx

SK

spoluprácu členských štátov s Európskym 
centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb 
(ECDC). Okrem toho v snahe zabezpečiť 
účinné reakcie Únie na nové cezhraničné 
ohrozenia zdravia by mal právny rámec 
boja proti závažným cezhraničným 
ohrozeniam zdravia umožňovať okamžité 
prijatie definícií prípadu ochorenia na 
účely dohľadu nad novými ohrozeniami a 
malo by sa v ňom stanoviť zriadenie siete 
referenčných laboratórií EÚ i siete na 
podporu monitorovania ohnísk ochorení, 
ktoré sú relevantné pre látky ľudského 
pôvodu. Mali by sa posilniť kapacity na 
vyhľadávanie kontaktov a na tento účel by 
sa mal vytvoriť automatizovaný systém 
využívajúci moderné technológie.

podávanie správ a analýzu ukazovateľov 
zdravotníckych systémov, ako aj 
spoluprácu členských štátov s Európskym 
centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb 
(ECDC). Okrem toho v snahe zabezpečiť 
urýchlene koordinované a účinné reakcie 
Únie na nové cezhraničné ohrozenia 
zdravia by mal právny rámec boja proti 
závažným cezhraničným ohrozeniam 
zdravia umožňovať okamžité prijatie 
definícií prípadu ochorenia na účely 
dohľadu nad novými ohrozeniami a malo 
by sa v ňom stanoviť zriadenie siete 
referenčných laboratórií EÚ i siete na 
podporu monitorovania ohnísk ochorení, 
ktoré sú relevantné pre látky ľudského 
alebo živočíšneho pôvodu. Mali by sa 
posilniť kapacity na vyhľadávanie 
kontaktov a na tento účel by sa mal 
vytvoriť automatizovaný systém 
využívajúci moderné technológie, a to bez 
toho, aby bola dotknutá ochrana 
osobných údajov. Vzhľadom na 
skúsenosti získané z pandémie ochorenia 
COVID-19 by právny rámec uvedený v 
tomto nariadení mal stanoviť základ na 
zabezpečenie odolnosti dodávateľského 
reťazca, pokiaľ ide o kritické lieky.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté 
ostatné záväzné opatrenia týkajúce sa 
osobitných činností alebo noriem kvality a 
bezpečnosti určitého tovaru, v ktorých sú 
uvedené osobitné povinnosti a nástroje 
monitorovania konkrétnych ohrození 
cezhraničnej povahy, včasného varovania v 
prípade ich vzniku a boja proti nim. Medzi 
tieto opatrenia patria najmä príslušné 
právne predpisy Únie v oblasti spoločných 
otázok bezpečnosti v záležitostiach 

(5) Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté 
ostatné záväzné opatrenia týkajúce sa 
osobitných činností alebo noriem kvality a 
bezpečnosti určitého tovaru, v ktorých sú 
uvedené osobitné povinnosti a nástroje 
monitorovania konkrétnych ohrození 
cezhraničnej povahy, včasného varovania v 
prípade ich vzniku a boja proti nim. Medzi 
tieto opatrenia patria najmä príslušné 
právne predpisy Únie v oblasti spoločných 
otázok bezpečnosti v záležitostiach 
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verejného zdravia, ktoré sa vzťahujú na 
tovar, ako sú farmaceutické výrobky, 
zdravotnícke pomôcky a potraviny, látky 
ľudského pôvodu (krv, tkanivá a bunky, 
orgány), ako aj vystavenie ionizujúcemu 
žiareniu.

verejného zdravia, ktoré sa vzťahujú na 
tovar, ako sú farmaceutické výrobky, 
zdravotnícke pomôcky, osobné ochranné 
prostriedky (OOP) a potraviny, látky 
ľudského pôvodu (krv, tkanivá a bunky, 
orgány), ako aj vystavenie ionizujúcemu 
žiareniu.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Ochrana ľudského zdravia je 
záležitosťou s prierezovými rozmermi a je 
relevantná pre mnohé politiky a činnosti 
Únie. S cieľom dosiahnuť vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a zabrániť 
pritom akémukoľvek prekrývaniu 
vykonávaných činností, duplicite alebo 
protichodným činnostiam by Komisia v 
spojení s členskými štátmi mala zabezpečiť 
koordináciu a výmenu informácií medzi 
mechanizmami a štruktúrami vytvorenými 
podľa tohto nariadenia a inými 
mechanizmami a štruktúrami vytvorenými 
na úrovni Únie a podľa Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu (Zmluva o Euratome), ktorých 
činnosti sú dôležité pre plánovanie 
pripravenosti a reakcií, monitorovanie 
závažných cezhraničných ohrození zdravia, 
včasné varovanie v prípade ich vzniku a 
boj proti nim. Komisia by mala 
predovšetkým zabezpečiť, aby sa príslušné 
informácie z rôznych systémov rýchleho 
varovania a informačných systémov na 
úrovni Únie a podľa Zmluvy o Euratome 
získavali a oznamovali členským štátom 
prostredníctvom systému včasného 
varovania a reakcie (EWRS) zriadeného 
rozhodnutím č. 2119/98/ES.

(6) Ochrana ľudského zdravia je 
záležitosťou s prierezovými rozmermi a je 
relevantná pre mnohé politiky a činnosti 
Únie. S cieľom dosiahnuť vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a zabrániť 
pritom akémukoľvek prekrývaniu 
vykonávaných činností, duplicite alebo 
protichodným činnostiam by Komisia v 
spojení s členskými štátmi, ako aj v úzkom 
dialógu s priemyslom a so subjektmi 
dodávateľského reťazca mala zabezpečiť 
koordináciu a výmenu informácií medzi 
mechanizmami a štruktúrami vytvorenými 
podľa tohto nariadenia a inými 
mechanizmami a štruktúrami vytvorenými 
na úrovni Únie a podľa Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu (Zmluva o Euratome), ktorých 
činnosti sú dôležité pre plánovanie 
pripravenosti a reakcií, monitorovanie 
závažných cezhraničných ohrození zdravia, 
včasné varovanie v prípade ich vzniku a 
boj proti nim. Komisia by mala 
predovšetkým zabezpečiť, aby sa príslušné 
informácie z rôznych systémov rýchleho 
varovania a informačných systémov na 
úrovni Únie a podľa Zmluvy o Euratome 
získavali a oznamovali členským štátom 
prostredníctvom systému včasného 
varovania a reakcie (EWRS) zriadeného 
rozhodnutím č. 2119/98/ES.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) V nadväznosti na skúsenosti 
získané počas pandémie ochorenia 
COVID-19 by sa týmto nariadením mal 
vytvoriť silnejší mandát pre koordináciu 
na úrovni Únie. Posun z vnútroštátnej na 
európsku úroveň pri obstarávaní OOP, 
zdravotníckeho vybavenia a vakcín v 
rámci rescEU, dohody o spoločnom 
obstarávaní a iniciatívy núdzovej podpory 
v rámci Únie (IES) je účinný a prospešný 
pre občanov. Týmto presunom sa zabráni 
nekalej hospodárskej súťaži medzi 
členskými štátmi a zabezpečí sa bezpečný, 
spravodlivý, rovnocenný a cenovo 
dostupný prístup k zdravotníckym 
protiopatreniam. Vyhlásenie stavu 
ohrozenia verejného zdravia na úrovni 
Únie by prinieslo väčšiu koordináciu a 
umožnilo by uplatniť postupy spoločného 
obstarávania na účely vývoja, vytvárania 
zásob, distribúcie a darovania 
zdravotníckych protiopatrení. Komisia by 
preto mala nabádať členské štáty, aby 
uskutočňovali spoločné obstarávanie 
zdravotníckych protiopatrení v prípade 
cezhraničného ohrozenia verejného 
zdravia.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8b) Týmto nariadením sa zabezpečuje 
aj koordinovaná činnosť na úrovni Únie s 
cieľom zaistiť riadne fungovanie 
vnútorného trhu a voľný pohyb 
základných dodávok vrátane liekov, 
zdravotníckeho vybavenia a osobných 
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ochranných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8c) Hlavným účelom spoločného 
obstarávania by malo byť zlepšenie 
pripravenosti, predvídateľnosti a reakcie, 
pokiaľ ide o závažné cezhraničné 
ohrozenia zdravia, a najmä zvýšenie 
bezpečnosti a kapacity dodávok 
zdravotníckych protiopatrení v 
zúčastnených krajinách a spravodlivého 
prístupu k nim.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8d) S cieľom zabezpečiť, aby vnútorný 
trh zostal počas budúcich núdzových 
situácií v oblasti zdravia odolný a znížila 
sa závislosť Únie od tretích krajín, týmto 
nariadením by sa malo podporiť 
vytváranie minimálnych únijných zásob 
zdravotníckych protiopatrení ako 
strategických výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Závažné cezhraničné ohrozenia 
zdravia nie sú obmedzené hranicami Únie, 
a preto by sa spoločné obstarávanie 

(9) Závažné cezhraničné ohrozenia 
zdravia nie sú obmedzené hranicami Únie, 
a preto by sa spoločné obstarávanie 
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zdravotníckych protiopatrení malo rozšíriť 
tak, aby zahŕňalo aj Európske združenie 
voľného obchodu a kandidátske krajiny 
Únie v súlade s uplatniteľnými právnymi 
predpismi Únie. Dohoda o spoločnom 
obstarávaní, ktorou sa upravujú praktické 
náležitosti spoločného obstarávania 
stanoveného v článku 5 rozhodnutia č. 
1082/2013/EÚ, by sa mala prispôsobiť a 
mala by sa do nej zahrnúť doložka o 
výhradnom práve vzhľadom na rokovania 
a obstarávanie pre krajiny podieľajúce sa 
na postupe spoločného obstarávania, aby 
bola možná lepšia koordinácia v rámci EÚ. 
Komisia by mala zabezpečiť koordináciu a 
výmenu informácií medzi subjektmi 
organizujúcimi akúkoľvek činnosť v rámci 
rozmanitých mechanizmov stanovených 
podľa tohto nariadenia a iných štruktúr 
Únie týkajúcich sa obstarávania a 
vytvárania zásob zdravotníckych 
protiopatrení, ako je strategická rezerva 
rescEU podľa rozhodnutia Európskeho 
parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ16.

zdravotníckych protiopatrení malo rozšíriť 
tak, aby zahŕňalo aj Európske združenie 
voľného obchodu a kandidátske krajiny 
Únie v súlade s uplatniteľnými právnymi 
predpismi Únie. Dohoda o spoločnom 
obstarávaní, ktorou sa upravujú praktické 
náležitosti spoločného obstarávania 
stanoveného v článku 5 rozhodnutia č. 
1082/2013/EÚ, by sa mala prispôsobiť a 
mala by sa do nej zahrnúť doložka o 
výhradnom práve týkajúca sa rokovania a 
obstarávania pre krajiny podieľajúce sa na 
postupe spoločného obstarávania, aby bola 
možná lepšia koordinácia v rámci Únie a 
vyššia bezpečnosť a kapacita dodávok 
príslušných zdravotníckych protiopatrení. 
Doložka o výhradnom práve by mala 
znamenať, že krajiny, ktoré sa zúčastňujú 
na postupe spoločného obstarávania, 
nesmú rokovať ani podpisovať paralelné 
zmluvy, pokiaľ ide o tie isté výrobky. Ak 
takéto krajiny paralelné zmluvy týkajúce 
sa rovnakých výrobkov dohodnú a 
podpíšu, mali by byť zo skupiny 
zúčastnených krajín vylúčené. Komisia by 
mala zabezpečiť koordináciu a výmenu 
informácií medzi subjektmi organizujúcimi 
akúkoľvek činnosť a zúčastňujúcimi sa na 
takýchto činnostiach v rámci rozmanitých 
mechanizmov stanovených podľa tohto 
nariadenia a iných štruktúr Únie týkajúcich 
sa obstarávania, vytvárania zásob a 
distribúcie zdravotníckych protiopatrení, 
ako je strategická rezerva rescEU podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1313/2013/EÚ16. 

__________________ __________________
16 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 
2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej 
ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 
924).

16 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 
2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej 
ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 
924).

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Fungovanie dohody o spoločnom 
obstarávaní by malo dodržiavať vysoké 
štandardy transparentnosti, a to aj pokiaľ 
ide o zverejňovanie presného množstva 
zdravotníckych protiopatrení 
poskytnutých každej zúčastnenej krajine, 
podrobnosti týkajúce sa dodávateľských 
reťazcov, výroby a dodania obstaraných 
výrobkov a podrobnosti o zodpovednosti 
zúčastnených krajín. Opatrenia na 
zabezpečenie transparentnosti by mali čo 
najskôr zabezpečiť rýchly, rovnocenný, 
spravodlivý a cenovo dostupný prístup k 
zdravotníckym protiopatreniam a zároveň 
zabrániť cenovým špekuláciám medzi 
členskými štátmi. Mali by zabrániť 
narušeniu trhu a zabezpečiť plnenie 
zmluvných záväzkov. V tejto súvislosti je 
nevyhnutné vymedziť transparentné 
kroky už od začiatku postupu, pokiaľ ide 
o proces, rozsah, špecifikácie 
obstarávania, harmonogramy a formality, 
a zabezpečiť jasnú komunikáciu počas 
celého postupu.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9b) Ak sa postup spoločného 
obstarávania nepoužil na nákup 
zdravotníckych protiopatrení, Komisia by 
mala nabádať členské štáty, aby si 
vymieňali informácie o cenách a 
termínoch dodania zdravotníckych 
protiopatrení s cieľom dosiahnuť vyššiu 
úroveň transparentnosti, a tým zabezpečiť 
členským štátom prístup k zdravotníckym 
protiopatreniam a umožniť im rokovať o 
nich za spravodlivejších podmienok.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9c) V záujme dosiahnutia 
transparentnosti by mal Európsky 
parlament preskúmať zmluvy uzavreté v 
rámci postupu spoločného obstarávania. 
Komisia by mala Parlamentu poskytnúť 
úplné, včasné a presné informácie o 
prebiehajúcich rokovaniach, ako aj 
prístup k súťažným podkladom a 
uzavretým zmluvám.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9d) Postup spoločného obstarávania 
by mal podporovať spoluprácu a 
solidaritu medzi členskými štátmi v reakcii 
na závažné cezhraničné ohrozenie 
zdravia, posilniť ich rokovaciu pozíciu 
zabezpečením preferenčných nákupných 
podmienok, pokiaľ ide o množstvo, cenu a 
dostupnosť obstarávaného 
zdravotníckeho protiopatrenia.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9e) Pandémia ochorenia COVID-19 
odhalila obmedzenú rozmanitosť 
dodávateľov a nadmerné spoliehanie sa 
na konkrétne dodávateľské reťazce. 
Takéto zraniteľné miesta treba riešiť 
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podporou širšej účasti malých a stredných 
podnikov (MSP) na postupoch spoločného 
obstarávania. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na poskytovanie technickej pomoci 
a zníženie zbytočných administratívnych 
požiadaviek s cieľom posilniť zapojenie 
MSP do tohto procesu.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9f) Na to, aby toto nariadenie splnilo 
svoje hlavné ciele, najmä zabezpečenie 
rýchlej reakcie v prípade závažných 
cezhraničných ohrození zdravia, mala by 
sa osobitná pozornosť venovať zmluvným 
podmienkam spoločného obstarávania, 
ktoré upravujú dodávky a zmluvný 
harmonogram, s cieľom zabezpečiť, aby 
sa za každých okolností dodržali včasné 
dodávky zdravotníckych protiopatrení do 
zúčastnených krajín.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 g (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9g) Spoločné obstarávanie znamená 
spoločné povinnosti a záväzky pre všetky 
zúčastnené strany. Mali by sa vymedziť a 
dodržiavať záväzky výrobcov dodávať 
výrobu a orgánov na nákup dohodnutých 
vyhradených objemov.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 h (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9h) V záujme udržateľnosti 
spoločného obstarávania by Komisia a 
členské štáty mali zabezpečiť, aby 
technické špecifikácie a kritériá na výber 
a vyhodnotenie ponúk boli prístupné, 
transparentné, primerané a 
nediskriminačné, a to prioritným 
uplatnením a výrazným zohľadnením 
najprísnejších bezpečnostných a 
kvalitatívnych noriem pre zdravotnícke 
protiopatrenia v súlade s platnými 
právnymi predpismi okrem ceny a 
nákladov na tieto zdravotnícke 
protiopatrenia. Tieto kritériá by mali 
zahŕňať aj schopnosť uchádzača 
zabezpečiť bezpečnosť a kapacitu 
dodávok v situácii závažného 
cezhraničného ohrozenia zdravia, ako aj 
primeranú flexibilitu umožňujúcu širší 
výber úspešných dodávateľov a efektívnu 
účasť MSP na procese obstarávania.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 i (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9i) Komisia by mala venovať osobitnú 
pozornosť zabezpečeniu toho, aby 
spoločné obstarávanie zdravotníckych 
protiopatrení v zmysle článku 12 zahŕňalo 
aj obstarávanie liekov na ojedinelé 
ochorenia.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Zelené jazdné pruhy by sa mali 
považovať za vhodný nástroj pre 
pandemické situácie v prípade 
vyhláseného stavu ohrozenia verejného 
zdravia s cieľom zabezpečiť voľný a 
bezpečný pohyb základného tovaru, 
zdravotníckych protiopatrení a 
cezhraničných pracovníkov v rámci 
vnútorného trhu. Vytvorenie zelených 
jazdných pruhov v takýchto situáciách by 
nemalo mať vplyv na príslušné 
ustanovenia zmluvy ani na právne 
predpisy upravujúce hraničné kontroly.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14b) Kvantitatívne obmedzenia vývozu 
zdravotníckych protiopatrení a všetky 
opatrenia s rovnocenným účinkom sú vo 
všeobecnosti medzi členskými štátmi 
podľa článku 35 ZFEÚ zakázané.  Keďže 
v článku 36 ZFEÚ sa takéto obmedzenia 
stanovujú z opodstatnených dôvodov, by 
sa však toto nariadenie malo zamerať na 
zabezpečenie správneho vykonávania 
práva Únie v oblasti vývozných obmedzení 
prostredníctvom mechanizmu 
predchádzajúceho povolenia.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Členské štáty zodpovedajú za 
krízové riadenie v oblasti verejného 
zdravia na vnútroštátnej úrovni. Opatrenia, 

(15) Členské štáty zodpovedajú za 
krízové riadenie v oblasti verejného 
zdravia na vnútroštátnej úrovni. Opatrenia, 
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ktoré prijímajú jednotlivé členské štáty, by 
však mohli poškodiť záujmy ostatných 
členských štátov, ak nie sú navzájom v 
súlade alebo ak sa zakladajú na rozličných 
posúdeniach rizík. V rámci cieľa 
koordinovať reakciu na úrovni Únie by sa 
preto malo okrem iného vyvíjať úsilie o 
zabezpečenie toho, aby opatrenia prijímané 
na vnútroštátnej úrovni boli primerané a 
obmedzené na riziká pre verejné zdravie 
súvisiace so závažnými cezhraničnými 
ohrozeniami zdravia a aby neboli v rozpore 
s povinnosťami a právami stanovenými v 
Zmluve o fungovaní Európskej únie, 
napríklad pokiaľ ide o voľný pohyb osôb, 
tovaru a služieb.

ktoré prijímajú jednotlivé členské štáty, by 
však mohli poškodiť záujmy ostatných 
členských štátov, ak nie sú navzájom v 
súlade alebo ak sa zakladajú na rozličných 
posúdeniach rizík. V rámci cieľa 
koordinovať reakciu na úrovni Únie by sa 
preto malo okrem iného zamedziť 
hospodárskej súťaži medzi členskými 
štátmi a vyvíjať úsilie o zabezpečenie 
spravodlivého, rovnocenného a cenovo 
dostupného prístupu k zdravotníckym 
protiopatreniam v rámci celej Únie. 
Opatrenia prijímané na vnútroštátnej 
úrovni by mali byť primerané a obmedzené 
na riziká pre verejné zdravie súvisiace so 
závažnými cezhraničnými ohrozeniami 
zdravia a nemali by byť v rozpore s 
povinnosťami a právami stanovenými v 
Zmluve o fungovaní Európskej únie, 
napríklad pokiaľ ide o voľný pohyb osôb, 
tovaru a služieb.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Komisia by mala zabezpečiť, aby 
bol v čase vyhlásenia núdzového stavu 
známy počet nemocničných lôžok 
v členských štátoch, ako aj počet voľných 
lôžok na jednotkách intenzívnej 
starostlivosti v členských štátoch na účely 
cezhraničného presunu pacientov.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Nekonzistentná komunikácia s 
verejnosťou a zainteresovanými stranami, 
ako sú napríklad zdravotníci, môže mať 

(17) Nekonzistentná komunikácia s 
verejnosťou a zainteresovanými stranami, 
ako sú zdravotníci a odborníci z oblasti 
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negatívny vplyv na účinnosť reakcie z 
hľadiska verejného zdravia, ako aj na 
hospodárske subjekty. Koordinácia reakcie 
v rámci HSC s pomocou príslušných 
podskupín by preto mala zahŕňať rýchlu 
výmenu informácií o komunikačných 
správach a stratégiách a riešenie 
komunikačných výziev s cieľom 
koordinovať komunikáciu o rizikách a 
krízach založenú na dôkladnom a 
nezávislom hodnotení rizík pre verejné 
zdravie, ktorá sa prispôsobí vnútroštátnym 
potrebám a okolnostiam. Účelom takýchto 
výmen informácií je uľahčiť monitorovanie 
zrozumiteľnosti a koherentnosti informácií 
určených verejnosti a zdravotníckym 
pracovníkom. Vzhľadom na 
medziodvetvovú povahu týchto typov kríz 
by sa koordinácia mala zabezpečiť aj s 
inými relevantnými rámcami, akým je 
napríklad mechanizmus Únie v oblasti 
civilnej ochrany zriadený rozhodnutím 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/42017.

verejného zdravia, napríklad zverolekári, a 
nedostatočná informovanosť občanov 
môžu mať negatívny vplyv na účinnosť 
reakcie z hľadiska verejného zdravia, 
podnecovať šírenie nepravdivých 
informácií, ale aj negatívne vplývať na 
hospodárske subjekty. Koordinácia reakcie 
v rámci HSC s pomocou príslušných 
podskupín by preto mala zahŕňať rýchlu 
výmenu informácií o komunikačných 
správach a stratégiách a riešenie 
komunikačných výziev s cieľom 
koordinovať komunikáciu o rizikách a 
krízach založenú na celostnom, dôkladnom 
a nezávislom hodnotení rizík pre verejné 
zdravie, ktorá sa prispôsobí vnútroštátnym 
potrebám a okolnostiam. Účelom takýchto 
výmen informácií je uľahčiť monitorovanie 
zrozumiteľnosti a koherentnosti informácií 
určených verejnosti a zdravotníckym 
pracovníkom. Vzhľadom na 
medziodvetvovú povahu týchto typov kríz 
by sa koordinácia mala zabezpečiť aj s 
inými relevantnými rámcami, akým sú 
napríklad veterinárne služby a 
mechanizmus Únie v oblasti civilnej 
ochrany zriadený rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/42017.

__________________ __________________
17 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/420 z 13. marca 2019, 
ktorým sa mení rozhodnutie č. 
1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v 
oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 77I, 
20.3.2019, s. 1).

17 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/420 z 13. marca 2019, 
ktorým sa mení rozhodnutie č. 
1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v 
oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 77I, 
20.3.2019, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Uznanie mimoriadnych situácií v 
oblasti verejného zdravia i právne účinky 
tohto uznania stanovené v rozhodnutí č. 
1082/2013/EÚ by sa mali rozšíriť. Na tento 

(18) Uznanie stavu ohrozenia verejného 
zdravia i právne účinky tohto uznania 
stanovené v rozhodnutí č. 1082/2013/EÚ 
by sa mali rozšíriť. Na tento účel by sa v 
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účel by sa v nariadení malo Komisii 
povoliť formálne uznávať mimoriadne 
situácie v oblasti verejného zdravia na 
úrovni Únie. Na uznanie takejto 
mimoriadnej situácie by Komisia mala 
zriadiť nezávislý poradný výbor, ktorý 
bude poskytovať odborný posudok, či dané 
ohrozenie predstavuje mimoriadnu 
situáciu v oblasti verejného zdravia na 
úrovni Únie, ako aj poradenstvo k 
opatreniam reakcie v oblasti verejného 
zdravia i k ukončeniu predmetného uznania 
mimoriadnej situácie. Poradný výbor by 
mali tvoriť nezávislí experti, ktorých 
vyberie Komisia a ktorí budú mať odborné 
znalosti a skúsenosti v oblastiach najviac 
relevantných z hľadiska konkrétneho 
vzniknutého ohrozenia, zástupcovia 
ECDC, EMA a iných orgánov alebo 
agentúr Únie ako pozorovatelia. Uznanie 
mimoriadnej situácie v oblasti verejného 
zdravia na úrovni Únie bude predstavovať 
základ zavedenia operačných opatrení v 
oblasti verejného zdravia týkajúcich sa 
zdravotníckeho vybavenia a 
zdravotníckych pomôcok, flexibilných 
mechanizmov na vývoj, zaobstarávanie, 
riadenie a zavádzanie zdravotníckych 
protiopatrení, ako aj aktivácie podpory od 
ECDC na mobilizáciu a nasadzovanie 
tímov pomoci pri vypuknutí epidémií 
známe ako „osobitná skupina EÚ pre 
oblasť zdravia“.

nariadení malo Komisii povoliť formálne 
uznávať ohrozenie verejného zdravia na 
úrovni Únie vytvorením nového 
mechanizmu, ktorý zvýši koordináciu a 
uľahčí postupy spoločného obstarávania 
na účely vývoja, vytvárania zásob a 
darovania zdravotníckych protiopatrení. 
Na uznanie takejto mimoriadnej situácie by 
Komisia mala zriadiť nezávislý poradný 
výbor, ktorý bude poskytovať odborný 
posudok, či dané ohrozenie predstavuje 
ohrozenie verejného zdravia na úrovni 
Únie, ako aj poradenstvo k opatreniam 
reakcie v oblasti verejného zdravia i k 
ukončeniu predmetného uznania 
mimoriadnej situácie. Poradný výbor by 
mali tvoriť nezávislí experti, ktorých 
vyberie Komisia a ktorí budú mať odborné 
znalosti a skúsenosti v oblastiach najviac 
relevantných z hľadiska konkrétneho 
vzniknutého ohrozenia, zástupcovia 
Európskeho parlamentu, ECDC, EMA a 
iných orgánov alebo agentúr Únie ako 
pozorovatelia. Uznanie stavu ohrozenia 
verejného zdravia na úrovni Únie bude 
predstavovať základ zavedenia operačných 
opatrení v oblasti verejného zdravia 
týkajúcich sa zdravotníckeho vybavenia a 
zdravotníckych pomôcok, flexibilných 
mechanizmov na vývoj, zaobstarávanie, 
riadenie a zavádzanie zdravotníckych 
protiopatrení, ako aj aktivácie podpory od 
ECDC na mobilizáciu a nasadzovanie 
tímov pomoci pri vypuknutí epidémií 
známe ako „osobitná skupina EÚ pre 
oblasť zdravia“.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Vznik udalosti, ktorá zodpovedá 
závažnému cezhraničnému ohrozeniu 
zdravia a v súvislosti s ktorou je 
pravdepodobné, že bude mať dôsledky pre 

(20) Vznik udalosti, ktorá zodpovedá 
závažnému cezhraničnému ohrozeniu 
zdravia a v súvislosti s ktorou je 
pravdepodobné, že bude mať dôsledky pre 
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celú Úniu, by pre dotknuté členské štáty 
mohla znamenať povinnosť 
koordinovaným spôsobom prijať osobitné 
kontrolné opatrenia alebo opatrenia v 
oblasti vyhľadávania kontaktov s cieľom 
identifikovať už nakazené osoby a osoby, 
ktoré sú vystavené riziku. Takáto 
spolupráca by si mohla vyžadovať, aby sa 
prostredníctvom systému medzi členskými 
štátmi, ktorých sa opatrenia vyhľadávania 
kontaktov priamo týkajú, vymieňali osobné 
údaje vrátane citlivých informácií 
týkajúcich sa zdravia a informácií o 
potvrdených ľudských prípadoch ochorení 
alebo podozreniach z takýchto prípadov. 
Výmena údajov týkajúcich sa zdravia 
medzi členskými štátmi musí byť v súlade 
s článkom 9 ods. 2 písm. i) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/67918.

celú Úniu, by pre dotknuté členské štáty 
mohla znamenať povinnosť 
koordinovaným spôsobom prijať osobitné 
kontrolné opatrenia alebo opatrenia v 
oblasti vyhľadávania kontaktov s cieľom 
identifikovať už nakazené osoby a osoby, 
ktoré sú vystavené riziku. Komisia by mala 
zaistiť bezpečné spracovanie takýchto 
údajov a zabezpečiť, aby sa s nimi 
zaobchádzalo v súlade s právnymi 
predpismi Únie v oblasti ochrany 
osobných údajov. Takáto spolupráca by si 
mohla vyžadovať, aby sa prostredníctvom 
systému medzi členskými štátmi, ktorých 
sa opatrenia vyhľadávania kontaktov 
priamo týkajú, vymieňali osobné údaje 
vrátane citlivých informácií týkajúcich sa 
zdravia a informácií o potvrdených 
ľudských prípadoch ochorení alebo 
podozreniach z takýchto prípadov. Výmena 
údajov týkajúcich sa zdravia medzi 
členskými štátmi musí byť v súlade s 
článkom 9 ods. 2 písm. i) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/67918.

__________________ __________________
18 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) spoločné obstarávanie 
zdravotníckych protiopatrení;

c) spoločné obstarávanie, riadenie a 
nasadenie zdravotníckych protiopatrení;
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) „závažné cezhraničné ohrozenie 
zdravia“ je život ohrozujúce alebo inak 
závažné nebezpečenstvo pre zdravie, ktoré 
má biologický, chemický, 
environmentálny, klimatický alebo 
neznámy pôvod, ktoré sa šíri alebo 
predstavuje významné riziko šírenia cez 
hranice jednotlivých členských štátov a 
ktoré si môže vyžadovať koordináciu na 
úrovni Únie s cieľom zabezpečiť vysoký 
stupeň ochrany ľudského zdravia;

(7) „závažné cezhraničné ohrozenie 
zdravia“ je život ohrozujúce alebo inak 
závažné nebezpečenstvo pre zdravie, ktoré 
má biologický, chemický, 
environmentálny, klimatický alebo 
neznámy pôvod, ktoré si môže vyžadovať 
koordináciu na úrovni Únie s cieľom 
zabezpečiť vysoký stupeň ochrany 
ľudského zdravia;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
 Článok 3 – odsek 1 – bod 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a) „zelené jazdné pruhy“ sú 
prechodné a bezpečné dopravné koridory, 
ktoré v prípade vyhlásenia stavu 
ohrozenia verejného zdravia na úrovni 
Únie počas pandémie chránia 
dodávateľské reťazce tým, že zabezpečujú 
voľný a bezpečný pohyb základného 
tovaru, zdravotníckych protiopatrení a 
cezhraničných pracovníkov v rámci 
vnútorného trhu v plnom súlade s 
článkom 77 ods. 2 písm. e) ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto sa ustanovuje Výbor pre 
zdravotnú bezpečnosť (HSC). Tvoria ho 

1. Týmto sa ustanovuje Výbor pre 
zdravotnú bezpečnosť (HSC). Tvoria ho 
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zástupcovia členských štátov v dvoch 
pracovných formáciách:

zástupcovia všetkých členských štátov v 
dvoch pracovných formáciách:

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) prijímať stanoviská a usmernenia 
vrátane konkrétnych opatrení reakcie 
určené členským štátom na účely prevencie 
a kontroly závažných cezhraničných 
ohrození zdravia.

d) prijímať stanoviská a usmernenia 
vrátane konkrétnych opatrení reakcie 
určené členským štátom na účely prevencie 
a kontroly závažných cezhraničných 
ohrození zdravia, pričom sa zohľadní 
riadne fungovanie jednotného trhu.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 6 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) digitálnu prácu na diaľku 
v situáciách, keď sa HSC nemôže fyzicky 
stretnúť z opodstatnených dôvodov.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 7 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uznaní sociálni partneri Únie v 
príslušných výboroch pre dialóg v oblasti 
zdravotníckych a sociálnych služieb majú 
v rámci HCS štatút pozorovateľa.

Odôvodnenie

Pandémia zdôraznila dôležitú úlohu sociálnych partnerov pri posudzovaní rizík a 
zabezpečovaní pripravenosti. Pripravenosť je takisto otázkou bezpečnosti a ochrany zdravia, 
do ktorej boli zapojení zamestnávatelia a verejné orgány pri riešení cezhraničných 
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zdravotných hrozieb. Jedným z príkladov príslušného výboru EÚ pre odvetvový sociálny 
dialóg je Výbor pre sociálny dialóg pre nemocničný a zdravotnícky sektor.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) primerané zásoby osobných 
ochranných prostriedkov najvyššej 
kvality;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. V pláne pripravenosti a reakcie 
Únie sa stanovujú aj opatrenia na 
zabezpečenie riadneho fungovania 
jednotného trhu v prípade výskytu 
závažného cezhraničného ohrozenia 
zdravia.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) kapacity: vrátane posudzovania 
rizík a kapacít na určenie priorít 
pripravenosti na mimoriadne situácie; 
dohľadu a včasného varovania, riadenia 
informácií; prístupu k diagnostickým 
službám počas mimoriadnych situácií; 
základných a bezpečných zdravotníckych 
služieb a služieb v mimoriadnych 
situáciách, ktoré zohľadňujú rodový 
aspekt; komunikácie o riziku; vývoja a 

ii) kapacity: vrátane posudzovania 
rizík a kapacít na určenie priorít 
pripravenosti na mimoriadne situácie; 
dohľadu a včasného varovania, riadenia 
informácií; prístupu k diagnostickým 
službám počas mimoriadnych situácií; 
základných a bezpečných zdravotníckych 
služieb a služieb v mimoriadnych 
situáciách, ktoré zohľadňujú rodový 
aspekt; komunikácie o riziku; vývoja a 
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posudzovania výskumu s cieľom 
poskytnúť informácie a urýchliť 
pripravenosť na mimoriadne situácie;

posudzovania výskumu s cieľom 
poskytnúť informácie a urýchliť 
pripravenosť na mimoriadne situácie, 
primerané zásoby osobných ochranných 
prostriedkov najvyššej kvality;

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia a všetky členské štáty, 
ktoré budú mať záujem, sa môžu zapojiť 
do postupu spoločného obstarávania 
vykonávaného podľa článku 165 ods. 2 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) 2018/104629 na účely 
predbežného nákupu zdravotníckych 
protiopatrení proti závažným 
cezhraničným ohrozeniam zdravia.

1. Komisia navrhne a všetky členské 
štáty, ktoré budú mať záujem, sa ako 
zmluvné strany môžu zapojiť do postupu 
spoločného obstarávania vykonávaného 
podľa článku 165 ods. 2 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/104629 na účely 
predbežného nákupu zdravotníckych 
protiopatrení na účely pripravenosti a 
reakcie na závažné cezhraničné ohrozenia 
zdravia.

__________________ __________________
29 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o 
zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 
1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 
1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 
283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a 
o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012(Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o 
zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 
1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 
1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 
283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a 
o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012(Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) členské štáty, štáty EZVO a 
kandidátske krajiny Únie zúčastnené na 

c) členské štáty, štáty EZVO a 
kandidátske krajiny Únie zúčastnené na 
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spoločnom obstarávaní predmetné 
zdravotnícke protiopatrenia obstarávajú 
prostredníctvom daného postupu, a nie 
inými kanálmi a nevedú žiadne paralelné 
rokovania o predmetnom výrobku;

spoločnom obstarávaní predmetné 
zdravotnícke protiopatrenia obstarávajú 
prostredníctvom daného postupu, a nie 
inými kanálmi a nevedú žiadne paralelné 
rokovania o predmetnom výrobku; vedenie 
paralelných rokovaní o danom výrobku 
povedie k vylúčeniu zo skupiny 
zúčastnených krajín;

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) spoločné obstarávanie sa vykonáva 
tak, aby sa posilnila kúpna sila 
zúčastnených krajín, zlepšila kapacita a 
bezpečnosť dodávok a zabezpečil sa 
spravodlivý, rovnocenný a cenovo 
dostupný prístup k zdravotníckym 
protiopatreniam proti závažným 
cezhraničným ohrozeniam zdravia;

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) spoločné obstarávanie nesmie 
ovplyvňovať vnútorný trh, predstavovať 
diskrimináciu ani obmedzenie obchodu ani 
spôsobovať narušenie hospodárskej súťaže;

d) spoločné obstarávanie nesmie 
ovplyvňovať vnútorný trh, predstavovať 
diskrimináciu ani obmedzenie obchodu ani 
spôsobovať narušenie hospodárskej súťaže 
alebo koncentráciu dopytu; spoločným 
obstarávaním sa zabezpečí priebežné 
dodávateľské toky a nesmie prispievať k 
nedostatku v Únii;

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – písmeno d a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) dialóg a koordinácia medzi 
Komisiou, zúčastnenými výrobcami, 
krajinami a odborníkmi v oblasti 
verejného zdravia vrátane zástupcov 
ECDC, EMA a pracovnej skupiny pre 
mimoriadne situácie sa v prípade potreby 
zaručí vo všetkých fázach postupu 
verejného obstarávania s cieľom 
zabezpečiť jasnosť a transparentnosť, 
pokiaľ ide o postup verejného 
obstarávania, harmonogramy a záväzky 
prijaté všetkými stranami;

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia a ostatné zmluvné strany 
zapojené do spoločného obstarávania 
vykonávajú spoločné obstarávanie 
transparentne, včas a efektívne, a to aj 
vtedy, keď sa dohodnú na postupe, 
rozsahu, harmonograme, podrobnostiach 
týkajúcich sa dodávateľských reťazcov, 
výroby a dodania obstaraných 
zdravotníckych protiopatrení, špecifikácií 
ponuky, zverejnenia presnej sumy 
poskytnutej každej zúčastnenej krajine, 
podrobných praktických opatrení na 
hodnotenie žiadostí o účasť alebo ponúk, 
zadávania zákazky, podrobností o 
zodpovednosti zúčastnených krajín, práva, 
ktoré sa vzťahuje na zmluvu, a 
rozhodného práva v prípade sporov, 
pričom vymedzia jasné kroky od začiatku 
postupu.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Postupy spoločného obstarávania 
zahŕňajú prístupné, transparentné, 
kvalitatívne a nediskriminačné technické 
špecifikácie a kritériá výberu, ktoré sa 
zohľadňujú v procese zadávania zákazky 
na základe ponúk spoločného 
obstarávania a spĺňajú tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 b (nový) – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) najvyššie normy bezpečnosti a 
kvality, ako sa vyžaduje v príslušných 
právnych predpisoch;

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 b – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) schopnosť zabezpečiť bezpečnosť 
a kapacitu dodávok daného 
zdravotníckeho protiopatrenia.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia v spojení s členskými 
štátmi zabezpečuje koordináciu a výmenu 
informácií medzi subjektmi organizujúcimi 
akúkoľvek činnosť, a to vrátane, ale nie 
výlučne postupov spoločného obstarávania, 
vytvárania zásob zdravotníckych 

3. Komisia v spojení s členskými 
štátmi zabezpečuje koordináciu a výmenu 
informácií medzi subjektmi organizujúcimi 
akúkoľvek činnosť a zúčastňujúcimi sa na 
nej v reakcii na závažné cezhraničné 
ohrozenie zdravia, a to vrátane, ale nie 
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protiopatrení a ich darovania podľa iných 
mechanizmov zriadených na úrovni Únie, 
predovšetkým v rámci:

výlučne postupov spoločného obstarávania, 
vývoja, vytvárania zásob, distribúcie a 
darovania zdravotníckych protiopatrení 
podľa iných mechanizmov zriadených na 
úrovni Únie, predovšetkým v rámci:

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Zúčastnené krajiny zabezpečia 
primerané vytváranie zásob a distribúciu 
obstaraných zdravotníckych protiopatrení. 
Hlavné podrobnosti a charakteristiky 
vytvárania zásob a distribúcie sa stanovia 
v národných plánoch.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. V súlade so zásadou 
transparentnosti Komisia pravidelne 
informuje Európsky parlament o 
rokovaniach týkajúcich sa spoločného 
obstarávania zdravotníckych 
protiopatrení.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. Európsky parlament si vždy 
vyhradzuje právo skontrolovať v súlade s 
aktuálnymi pravidlami dôvernosti 
necenzurovaný obsah všetkých zmlúv 
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uzavretých v konaní podľa tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3d. Komisia a členské štáty poskytnú 
spotrebiteľom aktuálne, dostupné a jasné 
informácie o ich právach a povinnostiach 
týkajúcich sa spoločne obstarávaných 
zdravotníckych protiopatrení vrátane 
podrobností o zodpovednosti za škody a 
prístupe k právnej ochrane a zastúpeniu 
spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3e. Ak sa postup spoločného 
obstarávania zdravotníckych protiopatrení 
na cezhraničné ohrozenia zdravia 
neuplatňuje, Komisia nabáda členské 
štáty, aby si vymieňali informácie o 
cenách a termínoch dodania 
zdravotníckych protiopatrení.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) umožňuje počítačové spracovanie a 
výmenu informácií, údajov a dokumentov.

b) umožňuje počítačové spracovanie a 
výmenu informácií, údajov a dokumentov 
pri zohľadnení právnych predpisov Únie 
týkajúceho sa ochrany osobných údajov.
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Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty majú zodpovednosť 
zabezpečiť, aby sa do integrovaného 
systému dohľadu pravidelne a včas 
dopĺňali úplné informácie, údaje a 
dokumenty postupované a vymieňané 
prostredníctvom digitálnej platformy.

3. Členské štáty majú zodpovednosť 
zabezpečiť, aby sa do integrovaného 
systému dohľadu pravidelne a včas 
dopĺňali úplné a presné informácie, údaje a 
dokumenty postupované a vymieňané 
prostredníctvom digitálnej platformy.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) komunikáciu týkajúcu sa rizika a 
krízy, ktorá sa prispôsobí potrebám a 
okolnostiam členských štátov, s cieľom 
poskytovať v Únii jednotné a koordinované 
informácie verejnosti a zdravotníckym 
pracovníkom;

b) komunikáciu týkajúcu sa rizika a 
krízy, ktorá sa prispôsobí potrebám a 
okolnostiam členských štátov, s cieľom 
poskytovať v Únii jednotné a koordinované 
informácie verejnosti a zdravotníckym 
pracovníkom a v prípade potreby aj 
ďalším odborníkom z oblasti verejného 
zdravia, ako sú veterinári;

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) zohľadňuje potrebu riadneho 
fungovania jednotného trhu, najmä 
existencie zelených jazdných pruhov pre 
voľný pohyb potravín a zdravotníckych 
protiopatrení.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
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Článok 25 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) aktivácie podpory od ECDC, ako sa 
uvádza v nariadení (EÚ) …/… [Ú. v. EÚ: 
Vložte číslo nariadenia ECDC 
[ISC/2020/12527]] na zmobilizovanie a 
nasadenie osobitnej skupiny EÚ pre oblasť 
zdravia.

c) aktivácie podpory od ECDC, ako sa 
uvádza v nariadení (EÚ) …/… [Ú. v. EÚ: 
Vložte číslo nariadenia ECDC 
[ISC/2020/12527]] na zmobilizovanie a 
nasadenie osobitnej skupiny EÚ pre oblasť 
zdravia, a najmä vytvorenie zoznamu 
voľných lôžok na jednotkách intenzívnej 
starostlivosti v členských štátoch na účely 
prípadného cezhraničného presunu 
pacientov.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
 Článok 25 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) vo výnimočných prípadoch zelené 
jazdné pruhy uvedené v článku 25a tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
 Článok 25 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 25a
Zelené jazdné pruhy 

1. Po uznaní stavu ohrozenia 
verejného zdravia v súvislosti s 
pandemickou situáciou podľa článku 23 
ods. 1 Komisia v prípade obmedzení na 
hraniciach zriadi zelené jazdné pruhy s 
cieľom zabezpečiť, aby sa základný tovar, 
zdravotnícke protiopatrenia a cezhraniční 
pracovníci mohli voľne pohybovať v 
rámci vnútorného trhu.
2. Komisia je splnomocnená prijímať 
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delegované akty na doplnenie tohto 
nariadenia ustanoveniami o vytvorení 
zelených jazdných pruhov uvedených v 
odseku 1. 
3. Členský štát môže zakázať alebo 
obmedziť vývoz zdravotníckych 
protiopatrení len v prípadoch 
vymedzených v článku 36 ZFEÚ počas 
stavu ohrozenia verejného zdravia na 
úrovni Únie pod podmienkou, že získa 
predchádzajúce povolenie Komisie.
Komisia rozhodne o žiadosti o 
predchádzajúce povolenie do piatich dní 
od jej predloženia. Pokiaľ Komisia 
neprijme rozhodnutie v tejto lehote, 
povolenie sa považuje za udelené.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia do roku 2025 a potom každých 
päť rokov vykonáva hodnotenie tohto 
nariadenia a správu o svojich hlavných 
zisteniach predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade. Hodnotenie sa 
uskutoční podľa usmernení Komisie pre 
lepšiu právnu reguláciu. Hodnotenie zahŕňa 
konkrétne posúdenie fungovania EWRS a 
siete epidemiologického dohľadu, ako aj 
koordinovanie reakcií s HSC.

Komisia do roku 2025 a potom každých 
päť rokov vykonáva hodnotenie tohto 
nariadenia a správu o svojich hlavných 
zisteniach predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade. Hodnotenie sa 
uskutoční podľa usmernení Komisie pre 
lepšiu právnu reguláciu. Hodnotenie zahŕňa 
konkrétne posúdenie fungovania EWRS a 
siete epidemiologického dohľadu, pridanú 
hodnotu postupu spoločného verejného 
obstarávania, ako aj koordinovanie reakcií 
s HSC a vplyv nariadenia na riadne 
fungovanie jednotného trhu v prípade 
vzniku závažného cezhraničného 
ohrozenia zdravia. 
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