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28.9.2016 A8-0237/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

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

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Vykonávanie nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami ((ES) č. 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Fa. keďže by mohlo byť potrebné, aby 

vnútorný trh, t. j. neexistencia prekážok 

vo voľnom pohybe tovaru, musel spĺňať 

požiadavky v oblasti vnútroštátneho 

verejného zdravia; 

 keďže vnútroštátne opatrenia na zákaz 

alebo obmedzenie určitých výrobkov by sa 

mali považovať za pilotné skúsenosti s 

cieľom overiť ekonomickú 

uskutočniteľnosť a testovať prijateľnosť 

alternatívnych produktov; keďže v tejto 

súvislosti by dotknuté členské štáty mali 

získať finančnú podporu Komisie s 

cieľom podporiť podniky, ktoré sa 

zaoberajú alternatívnymi postupmi; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

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

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Vykonávanie nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami ((ES) č. 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

I. keďže endokrinné disruptory a 

genotoxické látky v MPSP sú 

problematické predovšetkým z hľadiska 

verejného zdravia a životného prostredia; 

keďže v súčasnosti nemožno vlastnosti 

endokrinných disruptorov a genotoxických 

látok spoľahlivo predvídať z chemického 

zloženia, preto by sa malo podporovať 

biotestovanie ako nepovinné varovné 

opatrenie na zaistenie bezpečnosti 

chemicky zložitých MPSP; keďže by sa 

mal podnecovať výskum rozvoja 

analytického a toxikologického testovania 

s cieľom podporiť rozsiahle a nákladovo 

efektívne posúdenia bezpečnosti 

materiálov prichádzajúcich do styku s 

potravinami v prospech spotrebiteľov, 

životného prostredia a výrobcov; 

I. keďže endokrinné disruptory a 

genotoxické látky v MPSP sú 

problematické predovšetkým z hľadiska 

verejného zdravia a životného prostredia; 

keďže v súčasnosti nemožno vlastnosti 

endokrinných disruptorov a genotoxických 

látok spoľahlivo predvídať z chemického 

zloženia, preto by sa malo podporovať 

biotestovanie ako nepovinné varovné 

opatrenie na zaistenie bezpečnosti 

chemicky zložitých MPSP; keďže by sa 

mal podnecovať výskum rozvoja 

analytického a toxikologického testovania 

s cieľom podporiť rozsiahle a ekonomicky 

životaschopné posúdenia bezpečnosti 

materiálov prichádzajúcich do styku s 

potravinami v prospech spotrebiteľov, 

životného prostredia a výrobcov; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 
v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Vykonávanie nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami ((ES) č. 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

N. keďže osobitné opatrenia by mali byť 

vedecky podložené; keďže z vedeckého 

hľadiska existuje stále niekoľko nejasností 

a z tohto dôvodu je potrebné posilniť 

výskum; 

N. keďže osobitné opatrenia by mali byť 

vedecky podložené; keďže z vedeckého 

hľadiska existuje stále niekoľko nejasností 

a z tohto dôvodu je potrebné posilniť 

výskum; keďže v prípade pochybností by 

sa mala uplatniť zásada predbežnej 

opatrnosti, a ak sa na úrovni Európskej 

únie neuplatní, členské štáty by mali mať 

možnosť prijímať rozhodnutia samy; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

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

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Vykonávanie nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami ((ES) č. 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. uznáva, že rámcové nariadenie 

predstavuje pevný právny základ, ktorého 

ciele si zachovávajú svoj význam; 

1. uznáva, že rámcové nariadenie 

predstavuje pevný právny základ, ktorého 

ciele si zachovávajú svoj význam; 

zdôrazňuje, že dohoda o voľnom obchode 

by nemala umožniť, aby produkty 

zakázané v členských štátoch prenikali na 

vnútorný trh; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

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

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Vykonávanie nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami ((ES) č. 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na to, že vzhľadom na 

veľký výskyt týchto materiálov na trhu EÚ 

a riziko, ktoré predstavujú pre ľudské 

zdravie, a s cieľom zachovať jednotný trh 

pre MPSP a potravinové výrobky, by 

Komisia mala začať bezodkladne 

uprednostňovať vypracovanie osobitných 

opatrení EÚ pre materiály, ako je papier, 

kartón, laky a nátery, kovy a zliatiny, 

tlačiarenské farby a lepidlá; 

5. poukazuje na to, že vzhľadom na 

veľký výskyt týchto materiálov na trhu EÚ 

a riziko, ktoré predstavujú pre ľudské 

zdravie, a s cieľom zachovať jednotný trh 

pre MPSP a potravinové výrobky, by 

Komisia mala začať bezodkladne 

uprednostňovať vypracovanie osobitných 

opatrení EÚ pre materiály, ako sú plasty, 

papier, kartón, laky a nátery, kovy a 

zliatiny, tlačiarenské farby a lepidlá; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

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

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Vykonávanie nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami ((ES) č. 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. uvedomuje si dôležitú úlohu, ktorú 

zohráva úrad EFSA pri posudzovaní rizika 

látok na použitie v materiáloch 

prichádzajúcich do styku s potravinami, 

ktoré sú regulované osobitnými 

opatreniami; je si vedomý nákladov 

súvisiacich s posúdením rizika konkrétnej 

látky a obmedzených zdrojov EFSA; 

vyzýva preto Komisiu, aby zvýšila úroveň 

financovania EFSA v záujme súvisiacej 

dodatočnej práce vzhľadom na zvýšenú 

potrebu posúdenia rizík, ako je uvedené 

nižšie; 

15. uvedomuje si dôležitú úlohu, ktorú 

zohráva úrad EFSA pri posudzovaní rizika 

látok na použitie v materiáloch 

prichádzajúcich do styku s potravinami, 

ktoré sú regulované osobitnými 

opatreniami; je si vedomý nákladov 

súvisiacich s posúdením rizika konkrétnej 

látky a obmedzených zdrojov EFSA; 

vyzýva preto Komisiu, aby zvýšila úroveň 

financovania EFSA v záujme súvisiacej 

dodatočnej práce vzhľadom na zvýšenú 

potrebu posúdenia rizík, ako je uvedené 

nižšie; pripomína, že stanoviská EFSA sa 

nie vždy zhodujú so stanoviskami vedeckej 

obce a združení spotrebiteľov, ako to bolo 

v prípade jeho záverov o bezpečnosti 

používania bisfenolu A v mnohých 

baleniach určených na styk s potravinami, 

keďže EFSA v súčasnosti prehodnocuje 

účinky bisfenolu A na imunitný systém; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

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

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Vykonávanie nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami ((ES) č. 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. podporuje iniciatívy v oblasti 

výskumu a inovácií, ktorých cieľom je 

vyvinúť nové látky na používanie v 

materiáloch prichádzajúcich do styku s 

potravinami, ktoré preukážu svoju 

bezpečnosť pre ľudské zdravie; zdôrazňuje 

však, že zatiaľ by akékoľvek bezpečnejšie 

alternatívy nemali zahŕňať bisfenol S 

(BPS) ako náhradu bisfenolu A (BPA), 

keďže toxikologický profil BPS sa môže 

podobať profilu BPA14; 

34. podporuje iniciatívy v oblasti 

výskumu a inovácií, ktorých cieľom je 

vyvinúť nové látky na používanie v 

materiáloch prichádzajúcich do styku s 

potravinami, ktoré preukážu svoju 

bezpečnosť pre ľudské zdravie; zdôrazňuje 

však, že zatiaľ by akékoľvek bezpečnejšie 

alternatívy nemali zahŕňať bisfenol S 

(BPS) ako náhradu bisfenolu A (BPA), 

keďže toxikologický profil BPS sa môže 

podobať profilu BPA14; zdôrazňuje, že 

fľaše na dojčenskú výživu, v prípade 

ktorých je bisfenol A zakázaný, ani iné 

opätovne použiteľné obaly určené na styk 

s potravinami by nemali obsahovať ďalšie 

typy bisfenolu; 

_________________ _________________ 

14 Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu 

(SEAC), stanovisko k dokumentácii 

prílohy XV, v ktorej sa navrhujú 

obmedzenia pre bisfenol A, s. 13. 

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

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf. 

14 Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu 

(SEAC), stanovisko k dokumentácii 

prílohy XV, v ktorej sa navrhujú 

obmedzenia pre bisfenol 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 

Pozmeňujúci návrh  8 

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

v mene skupiny ENF 
 

 

Správa A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Vykonávanie nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami ((ES) č. 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

38. vyjadruje však poľutovanie, že aj 

v prípade povinných vyhlásení o zhode nie 

sú tieto vyhlásenia vždy dostupné na účely 

presadzovania a že aj v prípade ich 

dostupnosti nie je kvalita týchto vyhlásení 

na dostatočnej úrovni, aby slúžili ako 

spoľahlivý zdroj dokumentácie 

potvrdzujúcej zhodu; 

(Netýka sa slovenskej verzie.)   

Or. fr 

 

 

 


