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28.9.2016 A8-0237/1 

Tarkistus  1 

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

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista annetun asetuksen (EY) 

N:o 1935/2004 täytäntöönpano 

2015/2259(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F a. toteaa, että saattaa osoittautua 

välttämättömäksi mukauttaa 

sisämarkkinat eli tavaroiden esteetön 

liikkuvuus kansanterveyden vaatimuksiin; 

 toteaa, että tiettyjen tuotteiden kieltämistä 

tai rajoittamista koskevia kansallisia 

toimenpiteitä olisi pidettävä 

kokeiluhankkeina, joilla pyritään 

varmistamaan taloudellinen 

toteutettavuus ja testaamaan korvaavien 

tuotteiden hyväksyttävyyttä; toteaa tässä 

yhteydessä, että kyseisten jäsenvaltioiden 

olisi saatava komissiolta rahoitustukea 

kannustaakseen vaihtoehtoisiin 

ratkaisuihin pyrkiviä yrityksiä; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/2 

Tarkistus  2 

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

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista annetun asetuksen (EY) 

N:o 1935/2004 täytäntöönpano 

2015/2259(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. toteaa, että hormonitoimintaa häiritsevät 

aineet ja genotoksiset aineet 

elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 

joutuvissa materiaaleissa ovat erityisen 

ongelmallisia sekä kansanterveydelle että 

ympäristölle; toteaa, että hormonitoimintaa 

häiritseviä tai genotoksisia ominaisuuksia 

ei voida tällä hetkellä luotettavasti ennustaa 

kemiallisesta koostumuksesta ja sen vuoksi 

olisi kannustettava biotestaukseen 

vaihtoehtoisena ennakoivana 

toimenpiteenä, jotta varmistetaan 

kemiallisesti monimutkaisten 

elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 

joutuvien materiaalien turvallisuus; toteaa, 

että olisi kannustettava sekä analyyttisen 

että toksikologisen testauksen kehittämistä, 

jotta varmistetaan elintarvikkeiden kanssa 

kosketuksiin joutuvien materiaalien 

turvallisuuden arvioinnit kuluttajien, 

ympäristön ja valmistajien eduksi; 

toteaa, että hormonitoimintaa häiritsevät 

aineet ja genotoksiset aineet 

elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 

joutuvissa materiaaleissa ovat erityisen 

ongelmallisia sekä kansanterveydelle että 

ympäristölle; toteaa, että hormonitoimintaa 

häiritseviä tai genotoksisia ominaisuuksia 

ei voida tällä hetkellä luotettavasti ennustaa 

kemiallisesta koostumuksesta ja sen vuoksi 

olisi kannustettava biotestaukseen 

vaihtoehtoisena ennakoivana 

toimenpiteenä, jotta varmistetaan 

kemiallisesti monimutkaisten 

elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 

joutuvien materiaalien turvallisuus; toteaa, 

että olisi kannustettava sekä analyyttisen 

että toksikologisen testauksen kehittämistä, 

jotta varmistetaan elintarvikkeiden kanssa 

kosketuksiin joutuvien materiaalien 

taloudellisesti kannattavat turvallisuuden 

arvioinnit kuluttajien, ympäristön ja 

valmistajien eduksi; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/3 

Tarkistus  3 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 
ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista annetun asetuksen (EY) 

N:o 1935/2004 täytäntöönpano 

2015/2259(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

N. ottaa huomioon, että 

erityistoimenpiteiden olisi perustuttava 

tieteelliseen näyttöön; ottaa huomioon, että 

tieteessä on vielä useita tuntemattomia 

tekijöitä ja siksi tarvitaan lisätutkimuksia; 

N. ottaa huomioon, että 

erityistoimenpiteiden olisi perustuttava 

tieteelliseen näyttöön; ottaa huomioon, että 

tieteessä on vielä useita tuntemattomia 

tekijöitä ja siksi tarvitaan lisätutkimuksia; 

toteaa, että epävarmoissa tapauksissa on 

toivottavaa soveltaa 

varovaisuusperiaatetta ja että 

päinvastaisessa tapauksessa Euroopan 

unionin tasolla jäsenvaltioiden olisi 

voitava tehdä päätöksiä yksin; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/4 

Tarkistus  4 

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

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista annetun asetuksen (EY) 

N:o 1935/2004 täytäntöönpano 

2015/2259(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. toteaa, että puiteasetus tarjoaa 

vankan lainsäädäntöperustan, jonka 

tavoitteet ovat asianmukaiset; 

1. toteaa, että puiteasetus tarjoaa 

vankan lainsäädäntöperustan, jonka 

tavoitteet ovat asianmukaiset; korostaa, 

että jäsenvaltioissa kiellettyjä tuotteita ei 

saisi minkään vapaakauppasopimuksen 

varjolla tuoda sisämarkkinoille; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/5 

Tarkistus  5 

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

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista annetun asetuksen (EY) 

N:o 1935/2004 täytäntöönpano 

2015/2259(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että unionin markkinoilla 

käytettyjen materiaalien yleisyydestä ja 

ihmisen terveydelle aiheutuvasta riskistä 

johtuen ja elintarvikkeita ja 

elintarviketuotteita koskevien 

yhtenäismarkkinoiden suojelemiseksi 

komission olisi asetettava etusijalle 

erityisten unionin toimenpiteiden 

laatiminen paperille ja kartongille, lakoille 

ja päällysteille, metalleille ja 

metalliseoksille, painomusteille ja 

liimoille; 

5. korostaa, että unionin markkinoilla 

käytettyjen materiaalien yleisyydestä ja 

ihmisen terveydelle aiheutuvasta riskistä 

johtuen ja elintarvikkeita ja 

elintarviketuotteita koskevien 

yhtenäismarkkinoiden suojelemiseksi 

komission olisi asetettava etusijalle 

erityisten unionin toimenpiteiden 

laatiminen muoveille, paperille ja 

kartongille, lakoille ja päällysteille, 

metalleille ja metalliseoksille, 

painomusteille ja liimoille; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/6 

Tarkistus  6 

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

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista annetun asetuksen (EY) 

N:o 1935/2004 täytäntöönpano 

2015/2259(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. on tietoinen EFSAn merkittävästä 

roolista riskinarvioinnissa, joka koskee 

erityistoimenpiteillä säänneltyjen 

elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 

joutuvien materiaalien käyttöä; on tietoinen 

kustannuksista, joita liittyy erityisten 

aineiden riskinarviointiin, ja EFSAn 

rajallisista resursseista; kehottaa tästä 

syystä komissiota lisäämään EFSAn 

rahoitusta ottaen huomioon lisätyön, joka 

johtuu lisääntyneestä tarpeesta toteuttaa 

riskinarviointeja, kuten myöhemmin on 

esitetty yksityiskohtaisesti; 

15. on tietoinen EFSAn merkittävästä 

roolista riskinarvioinnissa, joka koskee 

erityistoimenpiteillä säänneltyjen 

elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 

joutuvien materiaalien käyttöä; on tietoinen 

kustannuksista, joita liittyy erityisten 

aineiden riskinarviointiin, ja EFSAn 

rajallisista resursseista; kehottaa tästä 

syystä komissiota lisäämään EFSAn 

rahoitusta ottaen huomioon lisätyön, joka 

johtuu lisääntyneestä tarpeesta toteuttaa 

riskinarviointeja, kuten myöhemmin on 

esitetty yksityiskohtaisesti; muistuttaa, että 

tiedeyhteisö ja kuluttajayhdistykset eivät 

aina ole yhtä mieltä EFSAn lausunnoista, 

kuten elintarvikkeiden kanssa 

kosketuksiin joutuvissa pakkauksissa 

esiintyvän bisfenoli A:n vaarattomuutta 

koskevien johtopäätösten tapauksessa, 

joten EFSA arvioi parhaillaan uudelleen 

bisfenoli A:n vaikutusta 

immuunijärjestelmään; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/7 

Tarkistus  7 

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

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista annetun asetuksen (EY) 

N:o 1935/2004 täytäntöönpano 

2015/2259(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

34 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. antaa tukensa tutkimukselle ja 

innovaatiohankkeille, joilla pyritään 

kehittämään uusia, ihmisen terveydelle 

turvallisiksi osoitettuja aineita käytettäviksi 

elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 

joutuvissa materiaaleissa; korostaa 

kuitenkin, että toistaiseksi mihinkään 

turvallisempiin vaihtoehtoihin ei 

kuitenkaan pitäisi sisällyttää bisfenoli S:ää 

(BPS) bisfenoli A:n (BPA) korvaajaksi, 

sillä BPS:llä voi olla samanlainen 

toksikologinen profiili kuin BPA:lla14; 

34. antaa tukensa tutkimukselle ja 

innovaatiohankkeille, joilla pyritään 

kehittämään uusia, ihmisen terveydelle 

turvallisiksi osoitettuja aineita käytettäviksi 

elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 

joutuvissa materiaaleissa; korostaa 

kuitenkin, että toistaiseksi mihinkään 

turvallisempiin vaihtoehtoihin ei 

kuitenkaan pitäisi sisällyttää bisfenoli S:ää 

(BPS) bisfenoli A:n (BPA) korvaajaksi, 

sillä BPS:llä voi olla samanlainen 

toksikologinen profiili kuin BPA:lla14; 

korostaa, että tuttipullot, joissa bisfenoli A 

on kielletty, samoin kun muut 

uudelleenkäytettävät elintarvikkeiden 

kanssa kosketuksiin joutuvat pakkaukset, 

eivät saisi sisältää muunlaisia bisfenoleja; 

_________________ _________________ 

14 Comité d'analyse socio-économique 

(CASE), avis sur un dossier au titre de 

l'annexe XV proposant des restrictions sur 

le bisphénol A, p.13. 

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

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 

14 Comité d'analyse socio-économique 

(CASE), avis sur un dossier au titre de 

l'annexe XV proposant des restrictions sur 

le bisphénol A, p.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 

Tarkistus  8 

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

ENF-ryhmän puolesta 
 

 

Mietintö A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista annetun asetuksen (EY) 

N:o 1935/2004 täytäntöönpano 

2015/2259(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

38 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

38. pitää kuitenkin valitettavana, että 

myös silloin, kun 

vaatimustenmukaisuusilmoitukset eivät ole 

pakollisia, niitä ei ole aina saatavilla 

noudattamisen valvomiseksi, ja silloin kun 

ne ovat saatavilla, niiden laatu ei aina ole 

riittävän korkea sen varmistamiseksi, että 

ne ovat luotettava noudattamista koskevan 

tiedon lähde; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.)   

Or. fr 

 

 


