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28.9.2016 A8-0237/1 

Predlog spremembe  1 

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

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Izvajanje Uredbe (ES) št. 1935/2004 o materialih, namenjenih za stik z živili 

2015/2259(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Fa. ker se lahko izkaže, da bo treba 

notranji trg, kjer ni nobenih ovir za pretok 

blaga, prilagoditi zahtevam nacionalnega 

javnega zdravja; 

 ker bi bilo treba nacionalne ukrepe 

prepovedi ali omejevanja nekaterih 

izdelkov obravnavati kot pilotne poskuse, 

s katerimi naj bi se preverila ekonomska 

vzdržnost in bi se preskusila sprejemljivost 

nadomestnih izdelkov; ker bi morale biti 

zaradi tega zadevne države članice 

upravičene do finančne podpore Komisije 

s ciljem spodbujanja podjetij, ki se 

preusmerjajo v alternativne rešitve; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/2 

Predlog spremembe  2 

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

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Izvajanje Uredbe (ES) št. 1935/2004 o materialih, namenjenih za stik z živili 

2015/2259(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker so v materialih in izdelkih, 

namenjenih za stik z živili, za javno 

zdravje in okolje še posebej problematični 

endokrini motilci in genotoksične snovi; 

ker teh lastnosti snovi trenutno ni mogoče 

zanesljivo napovedati iz kemične sestave, 

zato bi bilo treba spodbujati biološke 

preskuse kot neobvezen zgodnji ukrep za 

zagotavljanje varnosti kemično zapletenih 

materialov, namenjenih za stik z živili; ker 

je treba spodbujati raziskave na področju 

razvoja analitičnega in toksikološkega 

preskušanja, da bi zagotovili zanesljive in 

stroškovno učinkovite ocene varnosti 

materialov in izdelkov, namenjenih za stik 

z živili, kar bo pozitivno vplivalo na 

potrošnike, okolje in proizvajalce; 

I. ker so v materialih in izdelkih, 

namenjenih za stik z živili, za javno 

zdravje in okolje še posebej problematični 

endokrini motilci in genotoksične snovi; 

ker teh lastnosti snovi trenutno ni mogoče 

zanesljivo napovedati iz kemične sestave, 

zato bi bilo treba spodbujati biološke 

preskuse kot neobvezen zgodnji ukrep za 

zagotavljanje varnosti kemično zapletenih 

materialov, namenjenih za stik z živili; ker 

je treba spodbujati raziskave na področju 

razvoja analitičnega in toksikološkega 

preskušanja, da bi zagotovili zanesljive in 

ekonomsko vzdržne ocene varnosti 

materialov in izdelkov, namenjenih za stik 

z živili, kar bo pozitivno vplivalo na 

potrošnike, okolje in proizvajalce; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/3 

Predlog spremembe  3 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 
v imenu skupine ENL 

 

Poročilo B80005/2016 

Christel Schaldemose 

Izvajanje Uredbe (ES) št. 1935/2004 o materialih, namenjenih za stik z živili 

2015/2259(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava N 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

N. ker bi morali posebni ukrepi temeljiti na 

znanstvenih dokazih; ker je še vedno več 

znanstvenih neznank, zato je potrebnih več 

raziskav; 

N. ker bi morali posebni ukrepi temeljiti na 

znanstvenih dokazih; ker je še vedno več 

znanstvenih neznank, zato je potrebnih več 

raziskav; ker bi bilo treba v primeru 

dvoma slediti previdnostnemu načelu in bi 

naj države članice lahko same sprejemale 

odločitve, če temu načelu ne bi sledili na 

ravni Evropske unije; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/4 

Predlog spremembe  4 

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

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Izvajanje Uredbe (ES) št. 1935/2004 o materialih, namenjenih za stik z živili 

2015/2259(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. priznava, da je okvirna uredba trdna 

pravna podlaga, katere cilji so še vedno 

ustrezni; 

1. priznava, da je okvirna uredba trdna 

pravna podlaga, katere cilji so še vedno 

ustrezni; poudarja, da ne bi smel noben 

sporazum o prosti trgovini omogočati, da 

bi se na notranjem trgu pojavili izdelki, ki 

so prepovedani v državah članicah; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/5 

Predlog spremembe  5 

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

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Izvajanje Uredbe (ES) št. 1935/2004 o materialih, namenjenih za stik z živili 

2015/2259(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. meni, da bi morala Komisija glede 

na razširjenost omenjenih materialov na 

trgu EU in tveganje, ki ga predstavljajo za 

zdravje ljudi, ter da bi ohranila enotni trg 

tako za materiale in izdelke, namenjene za 

stik z živili, kot za same živilske 

proizvode, prednostno pripraviti posebne 

ukrepe EU za papir, lepenko, lake in 

premaze, kovine in zlitine, tiskarske barve 

in lepila; 

5. meni, da bi morala Komisija glede 

na razširjenost omenjenih materialov na 

trgu EU in tveganje, ki ga predstavljajo za 

zdravje ljudi, ter da bi ohranila enotni trg 

tako za materiale in izdelke, namenjene za 

stik z živili, kot za same živilske 

proizvode, prednostno pripraviti posebne 

ukrepe EU za plastiko, papir, lepenko, lake 

in premaze, kovine in zlitine, tiskarske 

barve in lepila; 

Or. fr 



 

AM\1105274SL.docx  PE589.624v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

28.9.2016 A8-0237/6 

Predlog spremembe  6 

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

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Izvajanje Uredbe (ES) št. 1935/2004 o materialih, namenjenih za stik z živili 

2015/2259(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. se zaveda pomembne vloge 

Evropske agencije za varnost hrane pri 

oceni tveganja snovi, ki se uporabljajo v 

materialih in izdelkih za stik z živili, za 

katere veljajo posebni ukrepi; priznava, da 

ocena tveganja posamezne snovi pomeni 

stroške in da so viri Evropske agencije za 

varnost hrane omejeni; zato poziva 

Komisijo, naj ji poveča raven financiranja, 

glede na dodatno delo zaradi večje potrebe 

po ocenjevanju tveganja, kot je podrobno 

opisano spodaj; 

15. se zaveda pomembne vloge 

Evropske agencije za varnost hrane pri 

oceni tveganja snovi, ki se uporabljajo v 

materialih in izdelkih za stik z živili, za 

katere veljajo posebni ukrepi; priznava, da 

ocena tveganja posamezne snovi pomeni 

stroške in da so viri Evropske agencije za 

varnost hrane omejeni; zato poziva 

Komisijo, naj ji poveča raven financiranja, 

glede na dodatno delo zaradi večje potrebe 

po ocenjevanju tveganja, kot je podrobno 

opisano spodaj; opozarja, da mnenja 

Evropske agencije za varnost hrane ne 

naletijo vedno na soglasje znanstvenih 

krogov in združenj za varstvo potrošnikov, 

kot to npr. velja za ugotovitve agencije o 

neškodljivosti bisfenola A, ki je pogosto 

vsebovan v embalaži, namenjeni za stik z 

živili, zlasti ker agencija trenutno 

pripravlja ponovno oceno učinkov 

bisfenola A na imunski sistem; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/7 

Predlog spremembe  7 

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

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Izvajanje Uredbe (ES) št. 1935/2004 o materialih, namenjenih za stik z živili 

2015/2259(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. podpira pobude za raziskave in 

inovacije za razvoj novih snovi, 

namenjenih uporabi v materialih in 

izdelkih, namenjenih za stik z živili, ki so 

dokazano varni za zdravje ljudi; vendar 

poudarja, da zaenkrat kakršne koli varnejše 

alternative ne bi smele vključevati 

bisfenola S (BPS) kot nadomestka za 

bisfenol A (BPA), saj bi bisfenol S utegnil 

imeti podoben toksikološki profil kot 

bisfenol A14; 

34. podpira pobude za raziskave in 

inovacije za razvoj novih snovi, 

namenjenih uporabi v materialih in 

izdelkih, namenjenih za stik z živili, ki so 

dokazano varni za zdravje ljudi; vendar 

poudarja, da zaenkrat kakršne koli varnejše 

alternative ne bi smele vključevati 

bisfenola S (BPS) kot nadomestka za 

bisfenol A (BPA), saj bi bisfenol S utegnil 

imeti podoben toksikološki profil kot 

bisfenol A14; poudarja, da drugih vrst 

bisfenola ne bi smele vsebovati stekleničke 

za dojenčke, za katere je bisfenol A 

prepovedan, pa tudi ne druge oblike 

embalaže, namenjene za stik z živili; 

_________________ _________________ 

14 Odbor za socialno-ekonomsko analizo 

(SEAC), Mnenje o dokumentaciji iz 

Priloge XV o predlogih mejnih vrednosti 

za bisfenol A, str. 13. 

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

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf. 

14 Odbor za socialno-ekonomsko analizo 

(SEAC), Mnenje o dokumentaciji iz 

Priloge XV o predlogih mejnih vrednosti 

za bisfenol A, str. 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 

Predlog spremembe  8 

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

v imenu skupine ENL 
 

 

Poročilo A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Izvajanje Uredbe (ES) št. 1935/2004 o materialih, namenjenih za stik z živili 

2015/2259(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. hkrati obžaluje, da izjave o 

skladnosti, tudi kadar so obvezne, niso 

vedno na voljo za namene izvrševanja, 

kadar pa so na voljo, njihova kakovost ni 

vedno zadostna, da bi bile zanesljiv vir 

dokumentacije o skladnosti; 

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Or. fr 

 

 


