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2015/2259(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus F a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 F a. arvestades, et siseturg, kus puuduvad 

kaupade vaba liikumise takistused, võib 

vajada vastavusse viimist 

rahvatervisealaste nõuetega; 

 arvestades, et teatavaid tooteid 

keelustavaid või piiravaid siseriiklikke 

meetmeid tuleks käsitada katseprojektina, 

mille eesmärk on kontrollida 

majanduslikku teostatavust ja testida 

asendustoodete vastuvõetavust; arvestades 

sellest tulenevalt, et asjaomased 

liikmesriigid peaksid saama komisjonilt 

rahalist toetust alternatiivseid lahendusi 

loovate ettevõtjate ergutamiseks; 

Or. fr 
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Põhjendus I 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

I. arvestades, et sisesekretsioonisüsteemi 

kahjustavad kemikaalid ja genotoksilised 

ained toiduga kokkupuutuvates 

materjalides on rahvatervisele ja 

keskkonnale eriti problemaatilised; 

arvestades, et sisesekretsioonisüsteemi 

kahjustavaid ja genotoksilisi omadusi ei ole 

praegu võimalik keemilise ülesehituse 

põhjal usaldusväärselt ennustada ning et 

seetõttu tuleks toiduga kokkupuutuvate 

keemiliselt keeruliste materjalide ohutuse 

tagamise ühe ettevaatusmeetmena ergutada 

biokatsete tegemist; arvestades, et ergutada 

tuleks nii analüütiliste kui ka 

toksikoloogiliste katsete tegemist, et tagada 

toiduga kokkupuutuvate materjalide kindel 

ja kulutõhus ohutuse hindamine tarbijate, 

keskkonna ja tootjate huvides; 

I. arvestades, et sisesekretsioonisüsteemi 

kahjustavad kemikaalid ja genotoksilised 

ained toiduga kokkupuutuvates 

materjalides on rahvatervisele ja 

keskkonnale eriti problemaatilised; 

arvestades, et sisesekretsioonisüsteemi 

kahjustavaid ja genotoksilisi omadusi ei ole 

praegu võimalik keemilise ülesehituse 

põhjal usaldusväärselt ennustada ning et 

seetõttu tuleks toiduga kokkupuutuvate 

keemiliselt keeruliste materjalide ohutuse 

tagamise ühe ettevaatusmeetmena ergutada 

biokatsete tegemist; arvestades, et ergutada 

tuleks nii analüütiliste kui ka 

toksikoloogiliste katsete tegemist, et tagada 

toiduga kokkupuutuvate materjalide kindel 

ja majanduslikult jätkusuutlik ohutuse 

hindamine tarbijate, keskkonna ja tootjate 

huvides; 

Or. fr 
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Põhjendus N 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

N. arvestades, et erimeetmed peaksid 

põhinema teaduslikel tõenditel; arvestades, 

et endiselt on olemas teaduse jaoks 

tundmatuid tegureid, mistõttu on vaja 

täiendavaid teadusuuringuid; 

N. arvestades, et erimeetmed peaksid 

põhinema teaduslikel tõenditel; arvestades, 

et endiselt on olemas teaduse jaoks 

tundmatuid tegureid, mistõttu on vaja 

täiendavaid teadusuuringuid; arvestades, et 

kahtluse korral on soovitatav rakendada 

ettevaatuspõhimõtet ning et kui seda 

Euroopa Liidu tasandil ei tehta, peaksid 

liikmesriigid saama ise otsuseid 

langetada; 

Or. fr 
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Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. tõdeb, et raammäärus kujutab 

endast kindlat õiguslikku alust, mille 

eesmärgid on endiselt asjakohased; 

1. tõdeb, et raammäärus kujutab 

endast kindlat õiguslikku alust, mille 

eesmärgid on endiselt asjakohased; 

rõhutab, et ükski vabakaubandusleping ei 

tohiks võimaldada liikmesriikides 

keelatud toodete jõudmist siseturule; 

Or. fr 
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Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. märgib, et tulenevalt kõnealuste 

ainete levikust ELi turul ja ohust, mida 

need inimeste tervisele kujutavad, ning 

selleks, et säilitada nii toiduga 

kokkupuutuvate materjalide kui ka 

toiduainete ühtne turg, peaks komisjon 

seadma prioriteediks ELi erimeetmete 

väljatöötamise paberi ja papi, lakkide ja 

pindmaterjalide, metalli ja sulamite ning 

trükivärvide ja liimide jaoks; 

5. märgib, et tulenevalt kõnealuste 

ainete levikust ELi turul ja ohust, mida 

need inimeste tervisele kujutavad, ning 

selleks, et säilitada nii toiduga 

kokkupuutuvate materjalide kui ka 

toiduainete ühtne turg, peaks komisjon 

seadma prioriteediks ELi erimeetmete 

väljatöötamise plastikmaterjalide, paberi ja 

papi, lakkide ja pindmaterjalide, metalli ja 

sulamite ning trükivärvide ja liimide jaoks; 

Or. fr 
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Punkt 15 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. on teadlik EFSA tähtsast rollist 

toiduga kokkupuutuvates materjalides 

kasutatavate, erimeetmetega 

reguleeritavate ainetega seotud riski 

hindamisel; tunnistab, et konkreetse aine 

riskihindamisega on seotud kulud ja EFSA 

vahendid on piiratud; palub komisjonil 

seetõttu suurendada EFSA rahastamist, 

arvestades allpool kirjeldatud 

riskihindamiste mahu lisandumisega seotud 

lisatööd; 

15. on teadlik EFSA tähtsast rollist 

toiduga kokkupuutuvates materjalides 

kasutatavate, erimeetmetega 

reguleeritavate ainetega seotud riski 

hindamisel; tunnistab, et konkreetse aine 

riskihindamisega on seotud kulud ja EFSA 

vahendid on piiratud; palub komisjonil 

seetõttu suurendada EFSA rahastamist, 

arvestades allpool kirjeldatud 

riskihindamiste mahu lisandumisega seotud 

lisatööd; tuletab meelde, et 

teadusringkond ja tarbijaühendused ei ole 

EFSA arvamuste suhtes alati üksmeelel, 

näiteks tekitasid lahkhelisid EFSA 

järeldused paljudes toiduga 

kokkupuutuvates pakendites sisalduva 

bisfenool A ohutuse kohta ning EFSA 

viib praegu läbi uut hindamist, milles 

uuritakse bisfenool A mõju 

immuunsüsteemile; 

Or. fr 
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Punkt 34 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

34. toetab teadusuuringute ja 

innovatsioonialgatusi, mille eesmärk on 

töötada välja uusi toiduga kokkupuutuvates 

materjalides kasutamiseks sobilikke aineid, 

mille puhul on tõestatud nende ohutus 

inimeste tervisele; rõhutab, et praegu ei 

tohiks ohutumad alternatiivid siiski 

sisaldada bisfenooli S (BPS) bisfenooli A 

(BPA) asendajana, sest BPSi 

toksikoloogiline profiil võib olla sarnane 

BPA omaga14; 

34. toetab teadusuuringute ja 

innovatsioonialgatusi, mille eesmärk on 

töötada välja uusi toiduga kokkupuutuvates 

materjalides kasutamiseks sobilikke aineid, 

mille puhul on tõestatud nende ohutus 

inimeste tervisele; rõhutab, et praegu ei 

tohiks ohutumad alternatiivid siiski 

sisaldada bisfenool S-i (BPS) bisfenool A 

(BPA) asendajana, sest BPSi 

toksikoloogiline profiil võib olla sarnane 

BPA omaga14; rõhutab, et lutipudelid, 

mille koostises on bisfenool A keelatud, ja 

ka muud toiduga kokkupuutuvad 

korduskasutuspakendid ei tohiks 

sisaldada muud liiki bisfenooli; 

_________________ _________________ 

14 Committee for Socio-economic Analysis 

(SEAC), Opinion on an Annex XV dossier 

proposing restrictions on Bisphenol A, 

p.13. (Sotsiaalmajandusliku analüüsi 

komitee (SEAC) arvamus XV lisa käsitleva 

toimiku kohta, milles tehakse ettepanek 

bisfenool A suhtes piirangute 

kehtestamiseks, lk 13), 

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

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 

14 Committee for Socio-economic Analysis 

(SEAC), Opinion on an Annex XV dossier 

proposing restrictions on Bisphenol A, 

p.13. (Sotsiaalmajandusliku analüüsi 

komitee (SEAC) arvamus XV lisa käsitleva 

toimiku kohta, milles tehakse ettepanek 

bisfenool A suhtes piirangute 

kehtestamiseks, lk 13), 

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

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 

Or. fr 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 38 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

38. väljendab siiski kahetsust, et isegi 

kui vastavusdeklaratsioonid on 

kohustuslikud, ei ole need alati eeskirjade 

täitmise tagamise eesmärgil kättesaadavad, 

ning juhul kui need on kättesaadavad, ei 

ole nende kvaliteet alati piisavalt kõrge, et 

olla usaldusväärne alus vastavust 

tõendavatele dokumentidele; 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)   

Or. fr 

 

 


