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28.9.2016 A8-0237/1 

Pakeitimas 1 

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

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Reglamento (EB) 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, įgyvendinimas 

2015/2259(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

F a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Fa. kadangi vidaus rinkoje, t. y. nesant 

prekių judėjimo kliūčių, gali prireikti 

taikyti nacionalinius visuomenės sveikatos 

reikalavimus; 

 kadangi nacionalinės tam tikrų produktų 

draudimo ar apribojimo priemonės turėtų 

būti laikomos bandomaisiais projektais, 

kurių tikslas – patikrinti ekonominį 

pagrįstumą ir išbandyti pakaitalų 

priimtinumą; kadangi dėl to atitinkamos 

valstybės narės turėtų gauti finansinę 

paramą iš Europos Komisijos, kad būtų 

galima paskatinti pakaitalų ieškančias 

įmones; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/2 

Pakeitimas 2 

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

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Reglamento (EB) 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, įgyvendinimas 

2015/2259(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

I. kadangi ypatingų problemų visuomenės 

sveikatai ir aplinkai kelia MBM esančios 

endokrininę sistemą ardančios cheminės 

medžiagos ir genotoksinės medžiagos; 

kadangi šiuo metu endokrininę sistemą 

ardančių ar genotoksinių savybių negalima 

patikimai prognozuoti pagal cheminę 

sudėtį, todėl kaip neprivaloma įspėjamoji 

chemiškai sudėtingų MBM saugos 

užtikrinimo priemonė turėtų būti skatinami 

biologiniai bandymai; kadangi siekiant 

užtikrinti, kad vartotojų, aplinkos ir 

gamintojų labui būtų atliekami griežti ir 

ekonomiškai efektyvūs MBM saugos 

vertinimai, turėtų būti skatinama plėtoti ir 

analitinius, ir toksikologinius bandymus; 

I. kadangi ypatingų problemų visuomenės 

sveikatai ir aplinkai kelia MBM esančios 

endokrininę sistemą ardančios cheminės 

medžiagos ir genotoksinės medžiagos; 

kadangi šiuo metu endokrininę sistemą 

ardančių ar genotoksinių savybių negalima 

patikimai prognozuoti pagal cheminę 

sudėtį, todėl kaip neprivaloma įspėjamoji 

chemiškai sudėtingų MBM saugos 

užtikrinimo priemonė turėtų būti skatinami 

biologiniai bandymai; kadangi siekiant 

užtikrinti, kad vartotojų, aplinkos ir 

gamintojų labui būtų atliekami griežti ir 

ekonomiškai pagrįsti MBM saugos 

vertinimai, turėtų būti skatinama plėtoti ir 

analitinius, ir toksikologinius bandymus; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/3 

Pakeitimas 3 

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

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Reglamento (EB) 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, įgyvendinimas 

2015/2259(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

N konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

N. kadangi konkrečios priemonės turėtų 

būti paremtos moksliniais įrodymais; 

kadangi dar esama įvairių mokslinių 

nežinomųjų, taigi reikia daugiau tyrimų; 

N. kadangi konkrečios priemonės turėtų 

būti paremtos moksliniais įrodymais; 

kadangi dar esama įvairių mokslinių 

nežinomųjų, taigi reikia daugiau tyrimų; 

kadangi, kilus abejonių, reikėtų taikyti 

atsargumo principą ir kad tuomet, kai šis 

principas netaikomas Europos Sąjungos 

lygmeniu, valstybės narės turėtų galėti 

pačios priimti sprendimus; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/4 

Pakeitimas 4 

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

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Reglamento (EB) 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, įgyvendinimas 

2015/2259(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. pripažįsta, kad pagrindų 

reglamentas yra patikimas teisinis 

pagrindas ir jo tikslai išlieka svarbūs; 

1. pripažįsta, kad pagrindų 

reglamentas yra patikimas teisinis 

pagrindas ir jo tikslai išlieka svarbūs; 

pabrėžia, kad nė viename laisvosios 

prekybos susitarime neturėtų būti 

sudaryta galimybė valstybėse narėse 

uždraustiems produktams patekti į vidaus 

rinką; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/5 

Pakeitimas 5 

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

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Reglamento (EB) 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, įgyvendinimas 

2015/2259(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. mano, kad, atsižvelgiant į minimų 

medžiagų paplitimą ES rinkoje ir į riziką, 

kurią jos kelia žmonių sveikatai, ir siekiant 

išsaugoti maisto ir maisto produktų 

bendrąją rinką, Komisija turėtų teikti 

pirmenybę konkrečių ES priemonių, 

taikomų popieriui, kartonui, dangoms, 

rašalams ir klijams, parengimui; 

5. mano, kad, atsižvelgiant į minimų 

medžiagų paplitimą ES rinkoje ir į riziką, 

kurią jos kelia žmonių sveikatai, ir siekiant 

išsaugoti maisto ir maisto produktų 

bendrąją rinką, Komisija turėtų teikti 

pirmenybę konkrečių ES priemonių, 

taikomų plastikui, popieriui, kartonui, 

dangoms, rašalams ir klijams, parengimui; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/6 

Pakeitimas 6 

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

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Reglamento (EB) 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, įgyvendinimas 

2015/2259(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. suvokia, kokį svarbų vaidmenį 

atlieka Europos maisto saugos tarnyba 

(EFSA) atliekant cheminių medžiagų, 

kurios skirtos naudoti su maistu 

besiliečiančiose medžiagose, 

reglamentuojamose konkrečiomis 

priemonėmis, rizikos vertinimą; supranta, 

kad tam tikros cheminės medžiagos rizikos 

vertinimas susijęs su išlaidomis ir kad 

EFSA ištekliai riboti; todėl ragina Komisiją 

padidinti EFSA finansavimą, atsižvelgiant į 

papildomą darbą, kurio prireiks 

papildomiems rizikos vertinimams atlikti, 

kaip aprašyta toliau; 

15. suvokia, kokį svarbų vaidmenį 

atlieka Europos maisto saugos tarnyba 

(EFSA) atliekant cheminių medžiagų, 

kurios skirtos naudoti su maistu 

besiliečiančiose medžiagose, 

reglamentuojamose konkrečiomis 

priemonėmis, rizikos vertinimą; supranta, 

kad tam tikros cheminės medžiagos rizikos 

vertinimas susijęs su išlaidomis ir kad 

EFSA ištekliai riboti; todėl ragina Komisiją 

padidinti EFSA finansavimą, atsižvelgiant į 

papildomą darbą, kurio prireiks 

papildomiems rizikos vertinimams atlikti, 

kaip aprašyta toliau; primena, kad EFSA 

nuomonei ne visada pritaria mokslo 

bendruomenė ir vartotojų organizacijos, 

pavyzdžiui ir tuomet, kai ji pateikė išvadas 

dėl bisfenolio A, naudojamo daugelyje 

pakuočių, skirtų liestis su maistu, 

nekenksmingumo, o šiuo metu EFSA iš 

naujo įvertina bisfenolio A poveikį 

imuninei sistemai; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/7 

Pakeitimas 7 

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

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Reglamento (EB) 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, įgyvendinimas 

2015/2259(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

34. remia mokslinių tyrimų ir inovacijų 

iniciatyvas, kuriomis siekiama sukurti 

naujas medžiagas, kurios būtų naudojamos 

MBM ir kurios, įrodyta, yra saugios 

žmonių sveikatai; tačiau pabrėžia, kad kol 

kas į saugesnes alternatyvas kaip bisfenolio 

A (BPA) pakaitalas neturėtų būti įtrauktas 

bisfenolis S (BPS),  nes BPS gali turėti 

panašų į BPA toksikologinį profilį14; 

34. remia mokslinių tyrimų ir inovacijų 

iniciatyvas, kuriomis siekiama sukurti 

naujas medžiagas, kurios būtų naudojamos 

MBM ir kurios, įrodyta, yra saugios 

žmonių sveikatai; tačiau pabrėžia, kad kol 

kas į saugesnes alternatyvas kaip bisfenolio 

A (BPA) pakaitalas neturėtų būti įtrauktas 

bisfenolis S (BPS), nes BPS gali turėti 

panašų į BPA toksikologinį profilį14; 

pabrėžia, kad kūdikiams maitinti skirtuose 

buteliukuose, kuriuose uždrausta naudoti 

bisfenolį A, ir kitose pakartotinai 

naudojamose pakuotėse, skirtose liestis su 

maisto produktais, neturėtų būti kitų 

rūšių bisfenolio; 

_________________ _________________ 

14 Socialinės ir ekonominės analizės 

komiteto (angl. SEAC) nuomonė dėl XV 

priede nurodytos dokumentacijos, kurioje 

siūloma apriboti bisfenolį A, p. 13, 

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

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf. 

14 Socialinės ir ekonominės analizės 

komiteto (angl. SEAC) nuomonė dėl XV 

priede nurodytos dokumentacijos, kurioje 

siūloma apriboti bisfenolį 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 

Pakeitimas 8 

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

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Reglamento (EB) 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, įgyvendinimas 

2015/2259(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

38. tačiau apgailestauja, kad, net jei 

atitikties deklaracijos privalomos, jų ne 

visada yra teisės aktų vykdymo užtikrinimo 

tikslais ir kad tais atvejais, kai atitikties 

deklaracijų yra, jų kokybė ne visada tokia 

aukšta, kad būtų galima užtikrinti, jog jos 

yra patikimas atitikties dokumentų šaltinis; 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)   

Or. fr 

 

 


