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Grozījums Nr.  1 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Eiropas 

Savienības Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

7.a atsauce (jauna) 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  – ņemot vērā Vācijas Riska novērtēšanas 

federālā institūta (BfR) slēdzienu par 

zinātniskajiem principiem endokrīnās 

sistēmas darbības traucējumus izraisošo 

ķīmisko vielu identificēšanai1, 

_______________ 

1http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-

principles-for-the-identification-of-endocrine-

disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf 

Or. en 

http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf
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Grozījums Nr.  2 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Eiropas 

Savienības Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

D apsvērums 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

D. tā kā UNEP un PVO ziņojumā vielas, 

kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības 

traucējumus, ir nosauktas par pasaules 

mēroga apdraudējumu un cita starpā 

norādīts uz to, ka cilvēkiem ļoti daudzos 

gadījumos ir endokrīnās sistēmas darbības 

traucējumi un to skaits palielinās, kā arī 

novērota ietekme uz savvaļas dzīvnieku 

endokrīno sistēmu; tā kā ir jauni 

pierādījumi tam, ka endokrīnās sistēmas 

darbības traucējumus izraisošas vielas 

nelabvēlīgi ietekmē reproduktīvo sistēmu 

(neauglība, vēzis, deformācijas), un ir arī 

aizvien vairāk pierādījumu tam, ka šīs 

ķīmiskās vielas ietekmē vairogdziedzera 
un smadzeņu darbību, kā arī 

aptaukošanos, vielmaiņu, insulīna un 

glikozes homeostāzi; 

D. tā kā UNEP un PVO ziņojumā vielas, 

kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības 

traucējumus, ir nosauktas par jaunu 

pasaules mēroga apdraudējumu un norādīts 

uz jauniem pierādījumiem par to, ka 

endokrīnās sistēmas darbības traucējumus 

izraisošas vielas ir saistītas ar 

nelabvēlīgiem iznākumiem saistībā ar 

veselību; tā kā tajā pašā ziņojumā ir arī 

atzīts, ka problēma ir sarežģīta un ir maz 

zināms, kādi turpmāki pētījumi un 

pierādījumi būs vajadzīgi; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Eiropas 

Savienības Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

G apsvērums 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

G. tā kā 2013. gada 28. martā Endokrīnās 

sistēmas darbības traucējumus izraisošu 

vielu ekspertu padomdevēja grupa, ko 

izveidoja Komisija un koordinēja Kopīgais 

pētniecības centrs (JRC), pieņēma 

ziņojumu par galvenajām zinātniskajām 

problēmām saistībā ar endokrīnās sistēmas 

darbības traucējumus izraisošu vielu 

identificēšanu un raksturošanu; tā kā pēc 

dienestu trīs gadu darba visaptverošs 

priekšlikums par zinātniskajiem kritērijiem 

tad jau bija gatavs; 

G. tā kā 2013. gada 28. martā Endokrīnās 

sistēmas darbības traucējumus izraisošu 

vielu ekspertu padomdevēja grupa, ko 

izveidoja Komisija un koordinēja Kopīgais 

pētniecības centrs (JRC), pieņēma 

ziņojumu par galvenajām zinātniskajām 

problēmām saistībā ar endokrīnās sistēmas 

darbības traucējumus izraisošu vielu 

identificēšanu un raksturošanu; tā kā pēc 

dienestu trīs gadu darba tika sagatavots 

provizorisks priekšlikums par 

zinātniskajiem kritērijiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Eiropas 

Savienības Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

H apsvērums 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

H. tā kā Tiesa tālāk norāda, ka neviens no 

Regulas Nr. 528/2012 noteikumiem 

nepieprasīja veikt ietekmes novērtējumu ar 

apdraudējumu pamatotiem zinātniskiem 

kritērijiem, un, pat ja Komisija uzskatīja, 

ka šāds ietekmes novērtējums ir vajadzīgs, 

tas Komisiju neatbrīvotu no pienākuma 

ievērot regulā noteikto termiņu (sprieduma 

74. punkts); 

H. tā kā Tiesa tālāk norāda, ka neviens no 

Regulas Nr. 528/2012 noteikumiem 

nepieprasīja veikt ietekmes novērtējumu 

zinātniskiem kritērijiem, un, pat ja 

Komisija uzskatīja, ka šāds ietekmes 

novērtējums ir vajadzīgs, tas Komisiju 

neatbrīvotu no pienākuma ievērot regulā 

noteikto termiņu (sprieduma 74. punkts); 

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Eiropas 

Savienības Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

I apsvērums 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

I. tā kā Tiesa turklāt nolēma, ka zinātnisko 

kritēriju precizēšanu var veikt tikai 

objektīvi, pamatojoties uz zinātniskiem 

datiem, kas saistīti ar endokrīno sistēmu, 

neatkarīgi no visiem citiem apsvērumiem, 

jo īpaši ekonomiskiem apsvērumiem 

(sprieduma 71. punkts); tā kā Tiesa 

tādējādi paskaidroja, ka 

sociālekonomiskās ietekmes novērtējums 

nav piemērots, lai pieņemtu lēmumu par 

zinātnisku jautājumu; 

I. tā kā Tiesa turklāt nolēma, ka zinātnisko 

kritēriju precizēšanu var veikt tikai 

objektīvi, pamatojoties uz zinātniskiem 

datiem, kas saistīti ar endokrīno sistēmu, 

neatkarīgi no visiem citiem apsvērumiem, 

jo īpaši ekonomiskiem apsvērumiem 

(sprieduma 71. punkts); tā kā Tiesa tomēr 

nepārprotami neaizliedza veikt ietekmes 

analīzi kā tādu; 

Or. en 



 

AM\1097399LV.doc PE596.899v01-00 } 

 PE582.747v01-00 } 

 PE582.748v01-00 } 

 PE582.750v01-00 } RC1 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.6.2016  B8-0733/2016 }  

 B8-0735/2016 }  

 B8-0736/2016 }  

 B8-0738/2016 } RC1/Groz. 6 

Grozījums Nr.  6 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Eiropas 

Savienības Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

J apsvērums 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

J. tā kā Tiesa turklāt nolēma, ka Komisija, 

piemērojot pilnvaras, ko tai deleģējuši 

likumdevēji, nevar apšaubīt likumdevēju 

noteikto normatīvo līdzsvaru starp iekšējā 

tirgus uzlabošanu un cilvēku un dzīvnieku 

veselības, kā arī vides aizsardzību 

(sprieduma 72. punkts); tā kā Tiesa 

tādējādi paskaidroja, ka Komisijai nozaru 

tiesību aktu regulatīvo izmaiņu vērtēšanu 

nevajadzētu veikt kā daļu no ietekmes 

novērtējuma saistībā ar deleģēta akta 

pieņemšanu; 

J. tā kā Tiesa turklāt nolēma, ka Komisija, 

piemērojot pilnvaras, ko tai deleģējuši 

likumdevēji, nevar apšaubīt likumdevēju 

noteikto normatīvo līdzsvaru starp iekšējā 

tirgus uzlabošanu un cilvēku un dzīvnieku 

veselības, kā arī vides aizsardzību 

(sprieduma 72. punkts); tā kā Tiesa 

tādējādi paskaidroja, ka Komisija, īstenojot 

pilnvaras, ko tai deleģējuši likumdevēji, 

nedrīkst minēto līdzsvaru apšaubīt un 

nekādu iemeslu dēļ nedrīkst pati apšaubīt 

savu skaidro, precīzi formulētu un 

beznosacījumu pienākumu pieņemt 

deleģētos aktus, ne arī atturēties no to 

pieņemšanas; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  7 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Eiropas 

Savienības Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

M apsvērums 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

M. tā kā Parlamenta 2016. gada februāra 

plenārsēdē par veselību un pārtikas 

nekaitīgumu atbildīgais komisārs Vītenis 

Andrjukaitis paziņoja, ka Komisija tomēr 

turpinās darbu pie ietekmes novērtējuma, 

jo tā uzskata, ka tas ir noderīgs un pat 

būtisks instruments, kas ietekmē 

turpmāko lēmumu par kritērijiem; 

M. tā kā Parlamenta 2016. gada februāra 

plenārsēdē par veselību un pārtikas 

nekaitīgumu atbildīgais komisārs Vītenis 

Andrjukaitis paziņoja par Komisijas 

nodomu līdz vasarai ierosināt zinātniskos 

kritērijus to īpašību konstatēšanai, kas 

izraisa endokrīnās sistēmas darbības 

traucējumus; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  8 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Eiropas 

Savienības Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

N apsvērums 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

N. tā kā Komisijas pienākums ir veikt 

ietekmes novērtējumus leģislatīvām un 

neleģislatīvām iniciatīvām, kuras, 

sagaidāms, būtiski ietekmēs ekonomiku, 

vidi vai sociālo jomu, lai iztirzātu 

alternatīvus risinājumus, kas nozīmē to, ka 

ietekmes novērtējumi ir vērtīgi instrumenti, 

kuri regulējošām iestādēm palīdz novērtēt 

politikas izvēles, nevis noskaidrot 

zinātniskus jautājumus; 

N. tā kā Komisijas pienākums ir veikt 

ietekmes novērtējumus leģislatīvām un 

neleģislatīvām iniciatīvām, kuras, 

sagaidāms, būtiski ietekmēs ekonomiku, 

vidi vai sociālo jomu, lai iztirzātu 

alternatīvus risinājumus, kas nozīmē to, ka 

ietekmes novērtējumi ir vērtīgi instrumenti, 

kuri regulējošām iestādēm palīdz novērtēt 

politikas izvēles, kas bieži attiecas arī uz 

zinātniskiem jautājumiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  9 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Eiropas 

Savienības Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

P apsvērums 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

P. tā kā līdz ar to nav šaubu, ka Komisija 

vēl nav rīkojusies, lai izpildītu Tiesas 

spriedumu, un, tieši pretēji, joprojām 

pārkāpj ES tiesību aktus, kā Tiesa to ir 

pasludinājusi, un tādējādi tagad ir 

pārkāpusi arī LESD 266. pantu; 

P. tā kā Parlamenta 25. maija plenārsēdē 

komisārs V. Andrjukaitis paziņoja, ka 

15. jūnijā tiks iesniegts priekšlikums par 

endokrīnās sistēmas darbības 

traucējumus izraisošu vielu noteikšanas 

kritērijiem; tā kā līdz ar to nav šaubu, ka 

Komisija rīkojas, lai izpildītu Tiesas 

spriedumu, un var uzskatīt, ka tā ir 

izpildījusi savus juridiskos pienākumus, 

paužot šādu apņemšanos; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  10 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Eiropas 

Savienības Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. nosoda Komisiju ne tikai par to, ka tā 

nav izpildījusi savu pienākumu pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 528/2012, bet arī par to, ka tā neievēro 

savus institucionālos pienākumus, kuri 

noteikti Līgumos, konkrētāk, LESD 

266. pantā; 

1. norāda, ka Tiesas spriedumā minēts, ka 

Komisija nav izpildījusi savu pienākumu 

pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Regulu 

(ES) Nr. 528/2012; atzīst, ka LESD 

266. pantā nav paredzēts nekāds termiņš, 

kurā jāpieņem pasākumi sprieduma 

izpildei, bet norāda, ka no judikatūras 

izriet, šim nolūkam attiecīgajai iestādei ir 

jādod saprātīgs termiņš; turklāt atzīst, ka 

ir sarežģīti panākt zinātnisku konsensu 

par to, kā šādi kritēriji būtu jānosaka; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  11 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Eiropas 

Savienības Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. uzsver, ka Vispārējā tiesa nolēma, ka 

zinātnisko kritēriju precizēšanu var veikt 

tikai objektīvi, pamatojoties uz 

zinātniskiem datiem, kas saistīti ar 

endokrīno sistēmu, neatkarīgi no visiem 

citiem apsvērumiem, jo īpaši 

ekonomiskiem apsvērumiem, un ka 

Komisija nav tiesīga mainīt normatīvo 

līdzsvaru, kas noteikts pamataktā, 

izmantojot pilnvaras, kuras tai piešķirtas 

saskaņā ar LESD 290. pantu, un tas ir 

jautājums, kuru Komisija tomēr izvērtē, 

veicot ietekmes novērtējumu; 

3. uzsver, ka Vispārējā tiesa nolēma, ka 

zinātnisko kritēriju precizēšanu var veikt 

tikai objektīvi, pamatojoties uz 

zinātniskiem datiem, kas saistīti ar 

endokrīno sistēmu, neatkarīgi no visiem 

citiem apsvērumiem, jo īpaši 

ekonomiskiem apsvērumiem, un ka 

Komisija nedrīkst apšaubīt normatīvo 

līdzsvaru, kas noteikts pamataktā, 

izmantojot pilnvaras, kuras tai piešķirtas 

saskaņā ar LESD 290. pantu, un nekādu 

iemeslu dēļ nedrīkst pati apšaubīt savu 

skaidro, precīzi formulēto un 

beznosacījumu pienākumu pieņemt 

deleģētos aktus, ne arī atturēties no to 

pieņemšanas; 

 

Or. en 
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Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Eiropas 

Savienības Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. aicina Komisiju nekavējoties izpildīt 

savus pienākumus saskaņā ar LESD 

266. pantu un nekavējoties pieņemt ar 

apdraudējumu pamatotus zinātniskos 

kritērijus tādu īpašību noteikšanai, kas 

izraisa endokrīnās sistēmas darbības 

traucējumus; 

4. aicina Komisiju izpildīt savus 

pienākumus saskaņā ar LESD 266. pantu, 

un, pamatojoties uz visaptverošu 

apdraudējuma novērtējumu, kas veikts, 

ņemot vērā jaunākās zinātnes atziņas, 
pieņemt zinātniski pamatotus un 

regulatīvajam mērķim atbilstīgus 
zinātniskos kritērijus tādu īpašību 

noteikšanai, kas izraisa endokrīnās 

sistēmas darbības traucējumus, kā 

Parlaments to aicināja darīt ziņojumā par 

sabiedrības veselības aizsardzību pret 

endokrīnās sistēmas darbības 

traucējumus izraisošām vielām; 

Or. en 

 

 


