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28.9/2016(INI) A8-0237/1 

Grozījums Nr.  1 

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

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Regulas (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, 

īstenošana 

2015/2259(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Fa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Fa. tā kā var izrādīties nepieciešams 

nodrošināt iekšējā tirgus, proti, no 

šķēršļiem brīvas preču aprites atbilstību 

prasībām sabiedrības veselības jomā; 

 tā kā valsts pasākumi attiecībā uz 

atsevišķu produktu aizliegšanu vai 

ierobežošanu būtu jāuzskata par 

izmēģinājumiem ar mērķi pārbaudīt 

ekonomisko īstenojamību un 

aizstājējproduktu pieņemamību; tā kā 

šajā sakarā attiecīgajām dalībvalstīm no 

Komisijas būtu jāsaņem finanšu atbalsts, 

lai sniegtu stimulu uzņēmumiem, kas 

iesaistās ar šādu aizstāšanu saistītos 

pasākumos; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/2 

Grozījums Nr.  2 

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

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Regulas (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, 

īstenošana 

2015/2259(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

I apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

I. tā kā vielas, kas izraisa endokrīnās 

sistēmas darbības traucējumus, un 

genotoksiskās vielas materiālos, kas nonāk 

saskarē ar pārtiku, ir īpaši problemātiskas 

gan attiecībā uz sabiedrības veselību, gan 

vidi; tā kā endokrīnās sistēmas traucējumus 

izraisošas vai genotoksiskas īpašības 

patlaban nevar ticami prognozēt, ņemot 

vērā ķīmisko sastāvu, un tādēļ kā papildu 

drošības pasākums būtu jāveicina 

bioloģiska testēšana, lai nodrošinātu 

kompleksa ķīmiskā sastāva materiālu, kas 

nonāk saskarē ar pārtiku, drošumu; tā kā 

būtu jāsekmē pētniecība analītisko un 

toksikoloģisko testu attīstības veicināšanai, 

lai nodrošinātu to materiālu, kas nonāk 

saskarē ar pārtiku, stingru un rentablu 

drošības novērtējumu, kas nāktu par labu 

patērētājiem, ražotājiem un videi; 

I. tā kā vielas, kas izraisa endokrīnās 

sistēmas darbības traucējumus, un 

genotoksiskās vielas materiālos, kas nonāk 

saskarē ar pārtiku, ir īpaši problemātiskas 

gan attiecībā uz sabiedrības veselību, gan 

vidi; tā kā endokrīnās sistēmas traucējumus 

izraisošas vai genotoksiskas īpašības 

patlaban nevar ticami prognozēt, ņemot 

vērā ķīmisko sastāvu, un tādēļ kā papildu 

drošības pasākums būtu jāveicina 

bioloģiska testēšana, lai nodrošinātu 

kompleksa ķīmiskā sastāva materiālu, kas 

nonāk saskarē ar pārtiku, drošumu; tā kā 

būtu jāsekmē pētniecība analītisko un 

toksikoloģisko testu attīstības veicināšanai, 

lai nodrošinātu to materiālu, kas nonāk 

saskarē ar pārtiku, stingru un ekonomiski 

dzīvotspējīgu drošības novērtējumu, kas 

nāktu par labu patērētājiem, ražotājiem un 

videi; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/3 

Grozījums Nr.  3 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 
ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Regulas (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, 

īstenošana 

2015/2259(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

N apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

N. tā kā īpašajiem pasākumiem būtu 

jābalstās uz zinātniskiem pierādījumiem; tā 

kā joprojām pastāv atsevišķas zinātniskas 

neskaidrības un līdz ar to ir jāveic papildu 

izpēte; 

N. tā kā īpašajiem pasākumiem būtu 

jābalstās uz zinātniskiem pierādījumiem; tā 

kā joprojām pastāv atsevišķas zinātniskas 

neskaidrības un līdz ar to ir jāveic papildu 

izpēte; tā kā šaubu gadījumā būtu vēlams 

piemērot piesardzības principu un 

gadījumos, kad tas netiek piemērots 

Eiropas Savienības līmenī, būtu 

jānodrošina iespēja dalībvalstīm pašām 

pieņemt lēmumus; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/4 

Grozījums Nr.  4 

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

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Regulas (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, 

īstenošana 

2015/2259(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. konstatē, ka Pamatregula ir stingrs 

juridiskais pamats, kuras mērķi joprojām ir 

būtiski; 

1. konstatē, ka Pamatregula ir stingrs 

juridiskais pamats, kuras mērķi joprojām ir 

būtiski; uzsver, ka nevienam brīvās 

tirdzniecības nolīgumam nevajadzētu 

atļaut dalībvalstīs aizliegtu produktu 

nonākšanu iekšējā tirgū; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/5 

Grozījums Nr.  5 

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

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Regulas (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, 

īstenošana 

2015/2259(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. norāda — ņemot vērā minēto 

materiālu daudzumu ES tirgū un to radīto 

risku cilvēka veselībai un lai saglabātu gan 

minēto materiālu, gan pārtikas produktu 

vienoto tirgu, Komisijai prioritārā kārtā ir 

jāizstrādā īpaši ES pasākumi attiecībā uz 

papīru un kartonu, lakām un pārklājuma 

materiāliem, metāliem un sakausējumiem, 

iespiedkrāsām un līmvielām; 

5. norāda — ņemot vērā minēto 

materiālu daudzumu ES tirgū un to radīto 

risku cilvēka veselībai un lai saglabātu gan 

minēto materiālu, gan pārtikas produktu 

vienoto tirgu, Komisijai prioritārā kārtā ir 

jāizstrādā īpaši ES pasākumi attiecībā uz 

plastmasu, papīru un kartonu, lakām un 

pārklājuma materiāliem, metāliem un 

sakausējumiem, iespiedkrāsām un 

līmvielām; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/6 

Grozījums Nr  6 

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

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Regulas (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, 

īstenošana 

2015/2259(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. apzinās, cik būtiska loma EFSA ir 

to vielu riska novērtēšanā, kuras izmanto ar 

īpašiem pasākumiem regulētos materiālos, 

kas paredzēti saskarei ar pārtikas 

produktiem; atzīst, ka konkrēto vielu riska 

novērtējums rada izmaksas un ka EFSA 

resursi ir ierobežoti; tāpēc aicina Komisiju 

palielināt finansējumu EFSA saistībā ar 

papildu darba apjomu, ņemot vērā 

pieaugošo vajadzību pēc turpmāk 

minētajiem riska novērtējumiem; 

15. apzinās, cik būtiska loma EFSA ir 

to vielu riska novērtēšanā, kuras izmanto ar 

īpašiem pasākumiem regulētos materiālos, 

kas paredzēti saskarei ar pārtikas 

produktiem; atzīst, ka konkrēto vielu riska 

novērtējums rada izmaksas un ka EFSA 

resursi ir ierobežoti; tāpēc aicina Komisiju 

palielināt finansējumu EFSA saistībā ar 

papildu darba apjomu, ņemot vērā 

pieaugošo vajadzību pēc turpmāk 

minētajiem riska novērtējumiem; atgādina, 

ka EFSA viedoklis ne vienmēr tiek 

vienprātīgi pieņemts zinātnieku aprindās 

un patērētāju apvienībās, kā tas bija, 

piemēram, attiecībā uz slēdzienu par 

daudzu saskarei ar pārtikas produktiem 

paredzētu iepakojumu sastāvā esošā 

bisfenola A nekaitīgumu, vēl jo vairāk 

tāpēc, ka EFSA pašlaik no jauna izvērtē 

bisfenola A ietekmi uz imūnsistēmu; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/7 

Grozījums Nr  7 

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

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Regulas (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, 

īstenošana 

2015/2259(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

34. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. atbalsta pētniecības un inovācijas 

iniciatīvas, ar ko cenšas izstrādāt jaunas 

vielas, kuras izmantot materiālos, kas 

paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, 

un par kurām ir pierādījumi, ka tās ir 

nekaitīgas cilvēka veselībai; tomēr uzsver, 

ka pagaidām drošākām alternatīvām nebūtu 

jāsatur bisfenols S (BPS) kā bisfenola A 

(BPA) aizstājējs, jo BPS var būt BPA 

līdzīga toksikoloģiskā iedarbība14; 

34. atbalsta pētniecības un inovācijas 

iniciatīvas, ar ko cenšas izstrādāt jaunas 

vielas, kuras izmantot materiālos, kas 

paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, 

un par kurām ir pierādījumi, ka tās ir 

nekaitīgas cilvēka veselībai; tomēr uzsver, 

ka pagaidām drošākām alternatīvām nebūtu 

jāsatur bisfenols S (BPS) kā bisfenola A 

(BPA) aizstājējs, jo BPS var būt BPA 

līdzīga toksikoloģiskā iedarbība14; uzsver, 

ka zīdaiņu pudelītēm, attiecībā uz kurām 

bisfenols A ir aizliegts, kā arī citiem 

atkārtoti izmantojamiem iesaiņojumiem, 

kas paredzēti saskarei ar pārtikas 

produktiem, nevajadzētu saturēt citus 

bisfenola veidus; 

_________________ _________________ 

14 Sociālās un ekonomiskās analīzes 

komiteja (SEAC), atzinums par 

XV pielikuma dokumentāciju ar 

ierosinājumu par ierobežojumiem attiecībā 

uz bisfenolu A, 13. lpp. 

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

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf. 

14 Sociālās un ekonomiskās analīzes 

komiteja (SEAC), atzinums par 

XV pielikuma dokumentāciju ar 

ierosinājumu par ierobežojumiem attiecībā 

uz bisfenolu A, 13. lpp. 

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 

Grozījums Nr  8 

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

ENF grupas vārdā 
 

 

Ziņojums A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Regulas (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, 

īstenošana 

2015/2259(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

38. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

38. tomēr pauž nožēlu, ka pat tad, ja 

atbilstības deklarācija ir obligāta, tā ne 

vienmēr ir pieejama izpildes nolūkiem, un 

ka tad, kad šāda deklarācija ir pieejama, tās 

kvalitāte ne vienmēr ir pietiekami augsta, 

lai nodrošinātu, ka šāda deklarācija ir 

uzticams atbilstības dokumentācijas 

elements; 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

Or. fr 

 

 

 


