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Predslov
Európa čelí veľkým výzvam.
Ich súčasťou je oživenie
nášho hospodárstva, prispôsobenie sa
rozvíjajúcim sa ekonomikám mimo
Európy, ako aj zachovanie nášho vplyvu
vo svete.
TTIP by mohlo pomôcť.

Pomohlo by znížiť náklady firmám EÚ
vďaka odstráneniu zbytočnej byrokracie.
Zaviedli by sa nové pravidlá s cieľom
dosiahnuť jednoduchší a spravodlivejší
vývoz, dovoz a investície za Atlantickým
oceánom.
Je však samozrejmé, že TTIP nevznikne za každú cenu.

Na domácej pôde by mohlo vytvárať pracovné miesta
a podporovať rast, znižovať ceny pri nákupoch a ponúkať
nám väčší výber.

Musíme napríklad zabezpečiť, aby chránilo prísne európske
normy vrátane našich pravidiel v oblasti bezpečnosti
potravín.

Zvýšilo by aj náš vplyv vo svete, a to tak, že by nám pomohlo
prilákať viac investícií, stanoviť prísne normy vo svetovom
obchode a presadzovať naše hodnoty.

Aby podporovalo investície, pričom by malo posilňovať práva
vlád EÚ v záujme ochrany ľudí a životného prostredia alebo
vykonávania verejných služieb podľa ich uváženia.

Ako? Otvorilo by americký trh firmám EÚ, najmä tým menším.

A aby chránilo našu kultúrnu diverzitu a zabezpečilo, že aj
rozvojové krajiny budú mať z neho prospech.
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TTIP je ambiciózne a inovačné. Preto je samozrejmé, že
ľudia majú obavy, či už ide o predmet našich rokovaní, alebo
spôsob, akým ich vedieme.
Ako vyjednávači máme povinnosť pochopiť a riešiť tieto
obavy.
V skutočnosti vieme, že najlepšiu dohodu, t. j. takú, ktorá
je prínosná pre čo najväčší počet Európanov, dosiahneme
iba vtedy, ak zapojíme všetkých, ktorí majú záujem na
výsledkoch, a to vo všetkých etapách.

Môžete ich nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/trade/ttip‑texts.
Je poľutovaniahodné, že vznikli isté mýty o tom, čo by TTIP
mohlo priniesť a čo nie. Sú to tvrdenia, ktoré jednoducho nie
sú pravdivé.
Táto brožúra obsahuje zoznam 10 hlavných mýtov – a to,
čo je v skutočnosti pravda.
Dúfame, že pri vytváraní vášho vlastného názoru o TTIP vám
táto brožúra umožní odlíšiť fakty od fikcie.

Preto sme sa ja a moja negociačná skupina
zaviazali nepretržite počúvať a reagovať a byť čo
najtransparentnejší v tom, čo robíme.

A ak ho už máte, ja a môj tím by sme sa ho radi dozvedeli.
Navštívte nás online a vyjadrite svoj názor na adrese:
http://ec.europa.eu/trade/policy/in‑focus/ttip/have‑your‑say/.

Pracujeme teda na tom, aby sme tento záväzok uplatnili
v praxi, napríklad tým, že zverejníme každý návrh, ktorý
predložíme našim americkým partnerom.

Tešíme sa na vaše reakcie.
Cecilia Malmström
komisárka EÚ pre obchod
apríl 2015
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„TTIP donúti EÚ

do

žať
hormonálne ováše
hovädzie mäso trené
.“

„TTIP donúti vlády, aby sprivatizovali verejné služby.“

Nie. Na strane 5
zistíte, čo TTIP
prinesie v tejto sú
vislosti.
Nie je to pravda. Čo TTIP v tejto súvislosti
Pozri stranu 8.

prinesie?

„TTIP oslabí

„TTIP umožní americkým firmám

vlády štátov EÚ.“

, aby svojvoľne žalovali

Určite nie. Na strane 7 sa dozviet

e prečo.

V skutočnosti ich dodržiavanie potvrdí. Ako?
Pozri stranu 4.

rámci
„O všetkom v
ú veľké
TTIP rozhoduj
podniky.“
Nie
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zákuskov – bez ohrozenia kvality
Európske spoločnosti vyrábajú bezpečné, čerstvé
zákusky a vyvážajú ich do celého sveta okrem Spojených
štátov.
MADE IN

MADE IN

že:
•

ojených
v EÚ a Sp
normy sú
vnaké, ale
štátoch ro
.
lá sa líšia
• pravid

Je to preto, lebo stroje na
výrobu krému sú v EÚ
a Spojených štátoch odlišné.
Stroje v EÚ nespĺňajú špecifikácie
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Spojených štátov.
Dd

S pomocou TTIP by sme sa mohli
dohodnúť, že tento rozdiel by
nám nemal brániť vo vzájomnom
predaji.

€ €
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Zníženie nákladov pre chovateľov
ustríc – bez ohrozenia kvality
Ustrice, podobne ako mnohé iné produkty EÚ, sa nemôžu
vyvážať do Spojených štátov.
Prečo? Je potrebné zabezpečiť, že sú
bez výskytu nebezpečných baktérií,
pričom Spojené štáty testujú vodu,
v ktorej sa ustrice chovajú. A v Európe
testujeme samotné ustrice.
Vedci potvrdzujú, že obidva spôsoby
MADE IN

testovania
sú rovnako dobré.
MADE IN

V rámci TTIP by francúzski a írski
chovatelia ustríc museli teda absolvovať len testy EÚ, aby
získali prístup na trh Spojených štátov.
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Pomoc firmám z Európy
vyvážať viac do Južnej Kórey
V roku 2011 EÚ podpísala dohodu
1

3

o voľnom obchode s Južnou2 Kóreou. Odvtedy:
nemecký vývoz airbagov do automobilov
vzrástol o 500 %
francúzsky
vývoz železničnej
signalizácie sa zvýšil
tridsaťnásobne
poľský vývoz
klimatizačných
jednotiek narástol dvadsaťtrinásobne.
Dohoda tiež znamená, že množstvo
tovaru nášho dovozu z Kórey je teraz pre spotrebiteľov
v Európe lacnejšie.
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TTIP v praxi
?
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4. Právo vlád na

Mýtus

„TTIP by umožnilo siln

vlády štátov EÚ.“

reguláciu

ým americkým firmám

Slnečné ultrafialové (ÚV) lúče môžu spôsobiť
svojvoľne žalovať

Fakt

?

Väčší výber pre tých, ktorí sa opaľujú

poškodenie kože a dokonca rakovinu.
Krémy na ochranu pred slnečným žiarením obsahujú špeciálne

TTIP by sprísnilo exi

filtre, ktoré tieto lúče blokujú.

stujúci systém riešen
ia sporov medzi
zahraničnými firmam
i a vládami.

Krajiny EÚ majú viac
ako 1 400
investičných dohôd
navzájom
a s ostatnými krajina
mi, ktoré nie sú
členmi EÚ.
Tieto bilaterálne invest
ičné zmluvy
pomáhajú prilákať zah
raničných
investorov.

Vlády sa zaväzujú, že
sa s týmito
investormi bude zao
bchádzať rovnako,
ako by sa zaobchádzal
o s miestnymi
investormi. Súčasťou
týchto dohôd je
systém urovnávania
sporov medzi
investorom a štátom
(ISDS).
Investor tiež môže po
žiadať komisiu
nezávislých medziná
rodných
rozhodcov, aby posúd
ila, či vláda
vo vzťahu k nemu po
stupovala
nespravodlivo.
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Ak tribunál rozhodne,
že sa tak stalo,
môže vládu prinútiť,
aby investorovi
zaplatila náhradu. Ne
môže ju však
prinútiť zmeniť alebo
zrušiť zákon.
Chceme sprísniť ISDS
prostredníctvom:
• objasnenia základ
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Spoločnosti ich môžu v EÚ predávať
iba po tom, čo ich vedci otestujú
a skontrolujú, či sú účinné
a bezpečné.
Ak chcú však predávať tie isté výrobky
v Spojených štátoch, musia prejsť ďalším súborom
rôznych testov.
MAD

MADE IN

E IN

S TTIP chceme pomôcť regulačným orgánom:
•

vymieňať si výsledky testov na UV filtre – nové aj
existujúce

•

zefektívniť proces schvaľovania filtrov, ktoré EÚ už
schválila, Ddv Spojených štátoch.

Týmto spôsobom:
•

by spoločnosti mohli do Spojených štátov ľahšie vyvážať

•

spotrebitelia by si mohli vybrať zo širšieho rozsahu
bezpečných, inovačných výrobkov.
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TTIP v praxi
Lepší prístup na trh Spojených
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1

Navyše zložité colné pravidlá

3

znamenajú, že spoločnosti majú
problémy s predvídaním sumy za
prepravu ich výrobkov do Spojených štátov.
Môže to byť 6 % alebo až 25 % hodnoty
ich výrobkov.
Okrem toho stanovenie cla účtovaného ako percentuálny
podiel hodnoty výrobku sťažuje európskym výrobcom, aby
konkurovali lacnejším, často menej kvalitným výrobkom ich
konkurentov z Ázie.
Na nemeckého výrobcu strednej veľkosti BHS Tabletop AG má clo
jednoznačný dosah. Už nemôže predávať svoj zdobený riad
v Spojených štátoch.
S pomocou TTIP chceme zrušiť clá na vývoz EÚ a pomôcť
európskym priemyselným odvetviam a firmám, ako je BHS
Tabletop, zúčastniť sa na hospodárskej súťaži.
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NEWS

TTIP v praxi
Lepší prístup na trh Spojených štátov pre
európskych malých pekárov

6. Kultúrna rozmanitosť

?

Mýtus

afie a iných
„TTIP by znamenalo koniec európskej kinematogr
tvorivých odvetví.“

Fakt
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rne odvetvia

TTIP bude rešpektovať osobitné a rozmanité kultú
JOBS
Európy.

Kultúrna rozmanitosť je jedno
z najväčších aktív Európy.

Preto by TTIP:
vyňalo audiovizuálny
sektor z akýchkoľvek
záväzkov, ktoré prijmeme
s cieľom otvoriť trh EÚ pre
vývozcov zo Spojených
štátov

•

Kultúrne a kreatívne odvetvia
EÚ poskytujú pracovné miesta
pre viac ako päť miliónov
Európanov.
Tieto odvetvia zahŕňajú hudbu,
filmy, televíziu a rozhlas
a v obchodnom žargóne
1 sú známe
2
lny
vizuá
pod pojmom „audio
3
sektor“.

•

•

Sme rozhodnutí rešpektovať našu
rozmanitosť a podporovať tieto
priemyselné odvetvia.
1
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potvrdilo dodržiavanie
zákonov o knihách, ktoré
stanovujú ceny účtované
vydavateľmi
zabezpečilo, aby vlády
mohli naďalej dotovať
kultúrne odvetvia a umenie
rovnako ako v súčasnosti.

Ak chcete v súčasnosti vyvážať z Európy do
Spojených štátov dánske pečivo alebo jednoducho
„Danish“, ako je známe v Spojených štátoch, bude
tento vývoz podliehať v Spojených štátoch clu
vo výške 6 %.
Možno sa to nezdá veľa, ale aj tak to znamená, že sa znižuje
konkurencieschopnosť.
V skutočnosti, keď vývozca z EÚ zaplatí svojim americkým
distribútorom, musí účtovať tamojším zákazníkom o 10 %
viac, než by to bolo v prípade neexistencie cla. To poskytuje
severoamerickým konkurentom veľkú výhodu.

en

Claus Ols

Vezmime si napríklad Pekárne Mette
MADE IN
Munk z Dánska. Vyvážajú do celého
MADE IN

redaja
riaditeľ p
sveta, v ich výrobkoch sa spája
ngu –
ti
a marke
k,
remeselná zručnosť s najnovšími
n
u
M
ette
Pekárne M
výrobnými technikami. Celkovo
Dánsko
zamestnávajú viac ako 60 ľudí.
edzi
kovania m
niť
súčasné ro
rá
Dd
že
st
,
d
e
o
m
žu
fa
ô
„Dú
CHOdstránením ciel Spojených štátov
átmi pom
ch.“
jenými št
to
o
á
p
št
S
a
ch
ý
Ú
E
by TTIP pomohlo firmám, ako
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platíme v
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je Mette Munk, predávať viac

svojich kvalitných tradičných výrobkov na svetových trhoch
a v rámci toho vytvárať pracovné miesta.
9
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7. Udržateľný rozvoj

?
2

Mýtus

1
„TTIP bude znamenať pád na dno,
pokiaľ ide o životné
3 pros
tredie a práva ľudí pri práci.“
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Nové pravidlá s cieľom
ľahšieho a spravodlivejšieho
obchodu
MADE IN

Pred desiatimi rokmi EÚ zakázala

MADE IN

testovanie na zvieratách pre mejkap, dezodoranty a iné

V rámci TTIP chceme osobitnú kapi

1

TTIP v praxi

trvalo udržateľného rozvoja.

tolu týkajúcu sa podpory

Prijal sa už aj trvalý zákaz testovania kozmetických zložiek na

31

Pokiaľ ide o ochranu životného
prostredia alebo práv ľudí pri
práci, EÚ má pravdepodobne
najprísnejšie normy na svete.
V rámci TTIP sme odhodlaní
potvrdiť dodržiavanie týchto
noriem a podporovať ich.

kozmetické výrobky.

pracovných noriem stanovených
v základných dohovoroch
Medzinárodnej organizácie práce
(MOP), agentúry OSN, ktorá
podporuje práva ľudí pri práci,
Spojenými štátmi, ako aj EÚ.

Chceme takisto užšie
spolu
Takže TTIP:
pracovať so Spojenými
štátmi v boji proti nelegálnej
• zabezpečí, aby EÚ naďalej
ťažbe dreva alebo nelegálnemu
rozhodovala o vlastnej
rybolovu, či ilegálnemu obchodu
úrovni ochrany ľudí pri práci
s voľne žijúcimi zvieratami.
a životného prostredia
A chceme, aby TTIP podporovalo
• zaviaže EÚ a Spojené
obchod a investície do
štáty, aby túto ochranu
obnoviteľných energií alebo
presadzovali.
iných ekologických tovarov
Napríklad chceme, aby TTIP
a technológií.
zahŕňalo záväzky, ktoré zaručujú
dodržiavanie základných

zvieratách a ich uvádzania
na trh.
CH

Dd

Spojené štáty, naopak, testovanie kozmetických výrobkov na
zvieratách stále umožňujú.
Ale:

€ •€ EÚ aj Spojené štáty sa zaviazali nájsť nové alternatívy
testovania

•

výrobcovia v Európe už vypracovali niekoľko takýchto
metód.

Prostredníctvom TTIP chceme dosiahnuť, aby regulačné orgány EÚ
a Spojených štátov:
•

si vzájomne odovzdávali vedecké poznatky

•

boli príkladom vývoja nových bezpečných výrobkov
spôsobom, ktorý rešpektuje dobré podmienky zvierat.

Tým by sme mohli pomôcť presvedčiť ostatné krajiny, aby
takisto upustili od testovania na zvieratách.
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é krajiny

8. Rozvojov
? Mýtus

„TTIP pomôže

?

Fakt

vývozcom z EÚ

h štátov, ale
a zo Spojenýc

Z nezávi

plýva, že by
slých štúdií vy

.“
iny budú trpieť

rozvojové kraj

ajiny.

né aj pre iné kr

to bolo prínos

o súboru
var podľa jednéh
vyrábali svoj to
by
m
lacnejší
to
a
Po
í
hš
štátov –
znamenalo ľa
EÚ a Spojených
cií. To by zasa
va
ká
st
ifi
ár
ec
od
šp
sp
ho
e
ínosné.
Samozrejme, pr
m svete.
by bolo TTIP pr
obchod na celo
čšie na svete –
jvä
na
e
dv
inám aj
z
ra
už te
.
rozvojovým kraj
al
e, EÚ pomáha
tiež veľa získ
jm
ho
re
to
oz
z
ívať obchod
m
už
ak
Sa
vš
vy
by
ktorým môžu
a
i
ak
m
Zvyšok sveta
át
vď
št
i,
i
m
ým
ob
inými spôs
edzi EÚ a Spojen
h investícií.
obchodovania m
é krajiny
viac zahraničnýc
ť
in
é
nu
or
Napríklad viac
ah
kt
iti
,
pr
ch
a
cia
ve
väčší dopyt po
by znamenalo
i s africkými,
Napríklad:
:
chode a rozvoj
ob
vyvážajú, ako sú
o
dy
ho
do
• naše
ajinami, ktoré sú
homorskými kr
• suroviny
karibskými a tic
partnerstve
o hospodárskom
riadenia
dy
za
ho
vé
jo
do
o
ro
st
ak
a
e
y
znám
• komponent
alebo DHP
y
bk
kola
• finálne výro
o
eb
al
e do najnovšieho
a
or
aktívne zapojeni
kaznícka podp
zá
še
je
na
h ako
o
yc
•
ak
,
ám
by
zn
služ
ch rokovaní,
• obchodné
ových obchodný
et
etovej
sv
Sv
i
nm
y.
čle
žb
uhe, medzi
popredajné slu
Da
v
ní
by
va
c
ko
via
ro
kolo
TO. Jedným
íctvom TTIP, tým
nizácie alebo W
urobilo prostredn
obchodnej orga
A čím viac by sa
ovým krajinám
a.
pomáhať rozvoj
et
je
sv
v
ľo
ku
cie
yš
zv
ch
lo
ný
z hlav
to prospe
é
odu.
ladili technick
svetového obch
ojené štáty zosú
eľať sa na raste
Sp
di
a
po
EÚ
by
ke
ich
y by
Napríklad
, ostatné krajin
rých oblastiach
normy v niekto
li prijať.
možno tiež chce

TTIP v praxi
Lepší prístup na trh Spojených štátov
pre európskych pestovateľov zeleniny
Produkcia a vývoz paprík, artičokov a inej zeleniny
zrejúcej na slnku poskytuje živobytie tisícom ľudí vo vidieckych
oblastiach Španielska.
Prosperita španielskeho dovozu je však ohrozená.
Keďže Spojené štáty ponúkli obchodné preferencie svojim
latinskoamerickým partnerom, hospodárska súťaž na
trhu Spojených štátov – 30 % celosvetového predaja – sa
zhoršila.
Pred 10 rokmi španielski vývozcovia predávali
takmer všetky konzervované papriky
v Spojených štátoch. Teraz je to už len 25 %.

Pedro He
rr
Vigueras era

generálny
ria
spoločnosť diteľ –
Conservas
EL
Raal, Murc
ia, Španie
lsko

„Výrobky z
majú bezc
iných kraj
olný vstup
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do Spojen
však v Sp
ých štátov
ojených št
. My
át
och platím
15 %.
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€ €

Mýtus
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9. Transparentnosť

„Obyčajní ľudia vôbec nevedi
a,

o čom sa diskutuje – o všetkom

Fakt

?

& vplyv

v rámci TTIP rozhodujú veľké

1

3

spoločnosti.“

Rokovania o TTIP sú zatiaľ naj
transparentnejším rokovan
ím o obchodnej dohode a naš
konzultujú so zástupcami širo
i vyjednávači
kého záujmového spektra.
Ak chceme dosiahnuť kvalitn
é TTIP, musíme rokovať čo
najtransparentnejším spô
sobom. A takisto počúvať
a zapájať všetky zainte
resované strany.
Preto sme online uverejnili
množstvo materiálov o TTIP
vrátane:
•

dokumentov z rokovaní
EÚ o regulačných
otázkach a pravidlách, kto
ré vyjednávači EÚ poskytli
svojim kolegom zo Spojen
ých štátov
• informačných listov
vysvetľujúcich každú kapitol
u
TTIP jednoduchým jazykom
.
Všetky tieto dokumenty
nájdete na internetovej
stránke:
http://ec.europa.eu/trade/tt

ip‑texts.
Umožnili sme tiež všetký
m poslancom Európskeh
o
parlamentu, aby si pozreli
iné dokumenty, ktoré
zostávajú dôverné.

13

2

A naše dvere sú otvorené

pre všetkých.

Aktívne sa usilujeme o to,
aby v rámci TTIP mali
všetky strany možnosť
vyjadriť sa, a to
akýmkoľvek spôsobom, či
už hlasno, alebo potichu.
Napríklad:
•

pravidelne organizujeme stre

tnutia s:

•

podnikmi

°° spotrebiteľskými orgánmi

•
•

odborovými zväzmi a

skupinami zaoberajúcimi
sa otázkami ochrany
životného prostredia a
zdravia
• vytvorili sme poradnú
skupinu pre TTIP
pozostávajúcu zo 16 extern
ých odborníkov
zastupujúcich tieto záujmy
• zorganizovali sme niek
oľko verejných konzultác
ií.

CH

10. Demokratický dohľad
?

Mýtus

„Vlády a politici nemajú žiadnu kontrolu nad
vyjednávači.“

Fakt

?

jadrom
Vlády a poslanci Európskeho parlamentu sú
slovo.
čné
procesu vyjednávania TTIP – a majú kone

Vlády EÚ zohrávajú v rozhovoroch
o TTIP hlavnú úlohu.
Konzultujeme s nimi v každej fáze,
ako si vyžadujú právne predpisy
EÚ.
MADE IN

MADE IN

Dd

tým, čo robia

To isté platí aj o Európskom
parlamente, ktorého členov
pravidelne informujeme
o aktuálnych otázkach.
Často sa stretávame
s ministrami, úradníkmi a tiež
poslancami parlamentov
z členských štátov.
Dôverné dokumenty rokovaní
poskytujeme aj vládam
členských štátov EÚ

a poslancom Európskeho
parlamentu.
Keď bude pripravený konečný text
TTIP, poskytneme ho:
•

vládam 28 krajín EÚ

•

Európskemu parlamentu

•

zverejnením online
zainteresovaným stranám
a verejnosti.
1

3 bude potom
Konečné rozho2dnutie
u demokracie.
záruk
tú
dvoji
mať

Vlády členských štátov EÚ
a poslanci EP rozhodnú, či sa má
dohoda uplatňovať.
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10 najhlavnejších mýtov o TTIP
Mýtus
„TTIP oslabí prísne normy EÚ na ochranu ľudí
a planéty.“

1. Normy – teraz
a v budúcnosti
NEWS

MADE IN

JOBS

Fakt
Normy EÚ jednoducho nie sú predmetom rokovania. TTIP
potvrdí dodržiavanie všetkých týchto noriem.

„TTIP oslabí normy v oblasti bezpečnosti potravín
v Európe.“

V rámci TTIP sa plne potvrdí dodržiavanie noriem
v oblasti bezpečnosti potravín a spôsob, akým ich EÚ
stanovuje.
„Clá medzi EÚ a Spojenými štátmi sú nízke už teraz. Na niektoré priemyselné odvetvia EÚ sa stále vzťahujú
3. Clá
TTIP je len zámienka na zrušenie nariadení EÚ.“
vysoké clá, čo spôsobuje, že obchodovanie s tovarom je
drahšie.
„TTIP by umožnilo silným americkým firmám
TTIP by sprísnilo existujúci systém riešenia sporov medzi
4. Právo vlád na reguláciu
svojvoľne žalovať vlády štátov EÚ.“
zahraničnými firmami a vládami.
„TTIP donúti vlády krajín EÚ, aby sprivatizovali
Všetky obchodné dohody EÚ umožňujú vládam riadiť
5. Verejné služby
verejné služby, na ktoré sa všetci spoliehame.“
verejné služby, ako si želajú.
NEWS
„TTIP by znamenalo koniec európskej kinematografie TTIP bude rešpektovať osobitné a rozmanité európske
6. Kultúrna rozmanitosť
a iných tvorivých odvetví.“
kultúrne odvetvia.
1
3
2
„TTIP bude znamenať pád na dno, pokiaľ ide
V rámci TTIP chceme osobitnú kapitolu týkajúcu sa
7. Udržateľný rozvoj
o životné prostredie a práva ľudí pri práci.“
podpory trvalo udržateľného rozvoja.
1
3
2
„TTIP pomôže vývozcom z EÚ a zo Spojených štátov, Z nezávislých štúdií vyplýva, že by to bolo prínosné aj pre
8. Rozvojové krajiny
ale rozvojové krajiny budú trpieť.“
iné krajiny.
1
3
2
„Obyčajní ľudia vôbec nevedia, o čom sa diskutuje – Rokovania o TTIP sú zatiaľ najtransparentnejším
9. Transparentnosť a vplyv
o všetkom v rámci TTIP rozhodujú veľké spoločnosti.“ rokovaním o obchodnej dohode a naši vyjednávači
1
3
2
konzultujú so zástupcami širokého záujmového spektra.
„Vlády a politici nemajú žiadnu kontrolu nad tým, čo Vlády a poslanci Európskeho parlamentu sú jadrom
1
1
10. Demokratický dohľad
robia vyjednávači.“
procesu
TTIP – a majú konečné slovo.
3vyjednávania
2
3
2
2. Bezpečnosť potravín
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