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28.9.2016 A8-0237/1 

Pozměňovací návrh  1 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami 

2015/2259(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fa. vzhledem k tomu, že vnitřní trh, tedy 

pohyb zboží bez překážek, se možná bude 

muset podřídit vnitrostátním požadavkům 

na veřejné zdraví; vzhledem k tomu, že 

vnitrostátní opatření, která zakazují nebo 

omezují určité produkty, by měla být 

považována a pilotní projekty, jejichž 

cílem je jednak zjistit, zda je 

z ekonomického hlediska možné tyto 

produkty nahradit jinými produkty, 

a jednak otestovat přijatelnost těchto 

náhradních produktů; vzhledem k tomu, 

že dotčené členské státy by měly dostávat 

od Komise finanční podporu, aby mohly 

podněcovat podniky k tomu, aby se 

podílely na nahrazování těchto produktů; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/2 

Pozměňovací návrh  2 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami 

2015/2259(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že zejména endokrinní 

disruptory a genotoxické látky 

v materiálech určených pro styk 

s potravinami jsou problematické 

z hlediska veřejného zdraví i životního 

prostředí; vzhledem k tomu, že v současné 

době nelze vlastnosti vyvolávající narušení 

endokrinní činnosti ani genotoxické 

vlastnosti spolehlivě předvídat 

z chemického složení, a proto by se mělo 

podporovat biologické testování vzorků 

coby opatření předběžného varování 

s cílem zajistit bezpečnost chemicky 

komplexních materiálů určených pro styk 

s potravinami; vzhledem k tomu, že by měl 

být podporován vývoj metod analytického 

i toxikologického testování, aby se zajistilo 

spolehlivé a nákladově efektivní 

posuzování rizik materiálů určených pro 

styk s potravinami, které bude ku 

prospěchu spotřebitelů, životního prostředí 

a výrobců; 

I. vzhledem k tomu, že zejména endokrinní 

disruptory a genotoxické látky 

v materiálech určených pro styk 

s potravinami jsou problematické 

z hlediska veřejného zdraví i životního 

prostředí; vzhledem k tomu, že v současné 

době nelze vlastnosti vyvolávající narušení 

endokrinní činnosti ani genotoxické 

vlastnosti spolehlivě předvídat 

z chemického složení, a proto by se mělo 

podporovat biologické testování vzorků 

coby opatření předběžného varování 

s cílem zajistit bezpečnost chemicky 

komplexních materiálů určených pro styk 

s potravinami; vzhledem k tomu, že by měl 

být podporován vývoj metod analytického 

i toxikologického testování, aby se zajistilo 

spolehlivé a ekonomicky přijatelné 

posuzování rizik materiálů určených pro 

styk s potravinami, které bude ku 

prospěchu spotřebitelů, životního prostředí 

a výrobců; 

 

  

  

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/3 

Pozměňovací návrh  3 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami 

2015/2259(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

N. vzhledem k tomu, že zvláštní opatření 

by měla vycházet z vědeckých důkazů; 

vzhledem k tomu, že z vědeckého hlediska 

existují ještě některé neznámé, a je tedy 

zapotřebí hlubší výzkum; 

N. vzhledem k tomu, že zvláštní opatření 

by měla vycházet z vědeckých důkazů; 

vzhledem k tomu, že z vědeckého hlediska 

existují ještě některé neznámé, a je tedy 

zapotřebí hlubší výzkum; vzhledem 

k tomu, že v případě pochybností je 

vhodné uplatnit zásadu předběžné 

opatrnosti a že nestane-li se tak, měly by 

být členské státy oprávněny přijmout 

příslušná rozhodnutí samy; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/4 

Pozměňovací návrh  4 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami 

2015/2259(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. uznává, že rámcové nařízení 

představuje solidní právní základ, jehož 

cíle jsou stále relevantní; 

1. uznává, že rámcové nařízení 

představuje solidní právní základ, jehož 

cíle jsou stále relevantní; zdůrazňuje, že 

dohody o volném obchodu by neměly vést 

k tomu, aby na vnitřní trh pronikaly 

produkty zakázané v členských státech; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/5 

Pozměňovací návrh  5 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami 

2015/2259(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. poukazuje na to, že vzhledem 

k dominantnímu výskytu příslušných 

materiálů na trhu EU a k hrozbě, kterou 

představují pro lidské zdraví, a v zájmu 

zachování jednotného trhu v oblasti 

materiálů určených pro styk s potravinami 

a potravin by Komise měla přednostně 

vypracovat zvláštní opatření EU pro papír, 

karton, laky a materiály pro povrchovou 

úpravu, kovy a slitiny, inkousty 

a adhezívní látky; 

5. poukazuje na to, že vzhledem 

k dominantnímu výskytu příslušných 

materiálů na trhu EU a k hrozbě, kterou 

představují pro lidské zdraví, a v zájmu 

zachování jednotného trhu v oblasti 

materiálů určených pro styk s potravinami 

a potravin by Komise měla přednostně 

vypracovat zvláštní opatření EU pro plasty, 

papír, karton, laky a materiály pro 

povrchovou úpravu, kovy a slitiny, 

inkousty a adhezívní látky; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/6 

Pozměňovací návrh  6 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami 

2015/2259(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. je si vědom důležité úlohy agentury 

EFSA při posuzování rizik spojených 

s látkami, které se používají v materiálech 

určených pro styk s potravinami a jež 

regulují zvláštní opatření; bere na vědomí 

náklady na posouzení rizik konkrétní látky 

a omezené zdroje agentury EFSA; vyzývá 

proto Komisi, aby s ohledem na 

dodatečnou práci, která je vyžadována 

kvůli větší potřebě posuzování rizik, jak je 

uvedeno níže, zvýšila objem financování 

této agentury; 

15. je si vědom důležité úlohy agentury 

EFSA při posuzování rizik spojených 

s látkami, které se používají v materiálech 

určených pro styk s potravinami a jež 

regulují zvláštní opatření; bere na vědomí 

náklady na posouzení rizik konkrétní látky 

a omezené zdroje agentury EFSA; vyzývá 

proto Komisi, aby s ohledem na 

dodatečnou práci, která je vyžadována 

kvůli větší potřebě posuzování rizik, jak je 

uvedeno níže, zvýšila objem financování 

této agentury; připomíná, že stanoviska 

EFSA nejsou vždy vědeckou obcí 

a organizacemi spotřebitelů přijímána bez 

výhrad; příkladem je kritika závěrů 

o nezávadnosti bisfenolu A – často 

používaném v obalech přicházejících do 

styku s potravinami – na jejímž základě 

nyní EFSA provádí nové posouzení vlivu 

bisfenolu A na imunitní systém; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/7 

Pozměňovací návrh  7 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami 

2015/2259(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. podporuje výzkumné a inovativní 

iniciativy, které usilují o vývoj nových 

látek, jež by bylo možné použít 

v materiálech určených pro styk 

s potravinami a které by byly prokazatelně 

bezpečné pro lidské zdraví; zdůrazňuje 

nicméně, že prozatím by žádné bezpečnější 

alternativy neměly zahrnovat bisfenol 

S (BPS) jako náhražku bisfenolu A (BPA), 

jelikož BPS může mít podobný 

toxikologický profil jako BPA14; 

34. podporuje výzkumné a inovativní 

iniciativy, které usilují o vývoj nových 

látek, jež by bylo možné použít 

v materiálech určených pro styk 

s potravinami a které by byly prokazatelně 

bezpečné pro lidské zdraví; zdůrazňuje 

nicméně, že prozatím by žádné bezpečnější 

alternativy neměly zahrnovat bisfenol 

S (BPS) jako náhražku bisfenolu A (BPA), 

jelikož BPS může mít podobný 

toxikologický profil jako BPA14; 

poukazuje na to, že kojenecké lahve, při 

jejichž výrobě se nesmí používat 

bisfenol A, ani další opakovaně použitelné 

obaly přicházející do styku s potravinami 

by neměly obsahovat ani jiné typy 

bisfenolu; 

_________________ 

14 Výbor pro socioekonomickou analýzu 

(SEAC), stanovisko k dokumentaci podle 

přílohy XV navrhující omezení bisfenolu 

A, s. 13. 

http://www.echa.europa.eu/documents/101

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 

_________________ 

14 Výbor pro socioekonomickou analýzu 

(SEAC), stanovisko k dokumentaci podle 

přílohy XV navrhující omezení bisfenolu 

A, s. 13. 

http://www.echa.europa.eu/documents/101

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/8 

Pozměňovací návrh  8 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami 

2015/2259(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. vyslovuje nicméně politování nad 

tím, že ačkoliv jsou prohlášení o shodě 

povinná, ne vždy jsou pro účely vymáhání 

předpisů k dispozici, a pokud k dispozici 

jsou, ne vždy jsou natolik kvalitní, aby byla 

spolehlivým zdrojem dokumentace 

k dodržování pravidel; 

(Netýká se českého znění.)   

Or. fr 

 

 


