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28.9.2016 A8-0237/1 

Изменение  1 

Мирей Д'Орнано, Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0237/2016 

Кристел Шалдемозе 

Прилагане на Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите, предназначени за 

контакт с храни 

2015/2259(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Е a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Еа. като има предвид, че може да се 

окаже необходимо вътрешният 

пазар, т.е. липсата на пречки за 

движението на стоки, да бъде 

съобразен с националните 

приоритети в областта на 

публичното здраве; 

 като има предвид, че националните 

мерки за забрана или ограничаване на 

определени продукти следва да се 

считат за пилотни опити, имащи за 

цел да се проучи икономическата 

осъществимост и да се провери 

възприемането на алтернативни 

продукти; като има предвид, в тази 

връзка, че съответните държави 

членки следва да се ползват с 

финансова подкрепа от Комисията с 

цел насърчаване на предприятията, 

участващи в разработването на 

алтернативни продукти; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/2 

Изменение  2 

Мирей Д'Орнано, Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0237/2016 

Кристел Шалдемозе 

Прилагане на Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите, предназначени за 

контакт с храни 

2015/2259(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение И 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че нарушителите 

на функциите на ендокринната система 

и генотоксичните вещества в 

материалите, предназначени за контакт 

с храни, са особено проблемни както за 

общественото здраве, така и за околната 

среда; като има предвид, че свойствата 

за нарушаване на функциите на 

ендокринната система и генотоксичните 

свойства понастоящем не могат да бъдат 

предвидени надеждно въз основа на 

химичния състав и поради това следва 

да се насърчават биологичните 

изпитвания като възможна мярка, 

предшестваща наблюдението, с цел да 

се гарантира безопасността на 

материалите, предназначени за контакт 

с храни, които имат сложен химичен 

състав; като има предвид, че научните 

изследвания за разработване на 

аналитични и токсикологични 

изпитвания следва да се насърчават, за 

да се гарантират надеждни и 

икономически ефективни оценки на 

безопасността на материалите, 

предназначени за контакт с храни, които 

са от полза за потребителите, околната 

среда и производителите; 

И. като има предвид, че нарушителите 

на функциите на ендокринната система 

и генотоксичните вещества в 

материалите, предназначени за контакт 

с храни, са особено проблемни както за 

общественото здраве, така и за околната 

среда; като има предвид, че свойствата 

за нарушаване на функциите на 

ендокринната система и генотоксичните 

свойства понастоящем не могат да бъдат 

предвидени надеждно въз основа на 

химичния състав и поради това следва 

да се насърчават биологичните 

изпитвания като възможна мярка, 

предшестваща наблюдението, с цел да 

се гарантира безопасността на 

материалите, предназначени за контакт 

с храни, които имат сложен химичен 

състав; като има предвид, че научните 

изследвания за разработване на 

аналитични и токсикологични 

изпитвания следва да се насърчават, за 

да се гарантират надеждни и 

икономически приложими оценки на 

безопасността на материалите, 

предназначени за контакт с храни, които 

са от полза за потребителите, околната 

среда и производителите; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/3 

Изменение  3 

Мирей Д'Орнано, Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен 
от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0237/2016 

Кристел Шалдемозе 

Прилагане на Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите, предназначени за 

контакт с храни 

2015/2259(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Н 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Н. като има предвид, че специалните 

мерки следва да се основават на научни 

доказателства; като има предвид, че от 

научна гледна точка продължават да 

съществуват редица неизвестни 

величини и затова са необходими 

повече научни изследвания; 

Н. като има предвид, че специалните 

мерки следва да се основават на научни 

доказателства; като има предвид, че от 

научна гледна точка продължават да 

съществуват редица неизвестни 

величини и затова са необходими 

повече научни изследвания; като има 

предвид, че при наличие на съмнение е 

желателно да се прилага принципът 

на предпазливост и че ако обратното 

е налице на равнището на 

Европейския съюз, държавите членки 

следва да могат да вземат сами 

решения; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/4 

Изменение  4 

Мирей Д'Орнано, Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0237/2016 

Кристел Шалдемозе 

Прилагане на Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите, предназначени за 

контакт с храни 

2015/2259(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. признава, че Рамковият 

регламент представлява солидно правно 

основание, чиито цели продължават да 

бъдат актуални; 

1. признава, че Рамковият 

регламент представлява солидно правно 

основание, чиито цели продължават да 

бъдат актуални; подчертава, че 

споразуменията за свободна търговия 

следва да не разрешават навлизането 

на вътрешния пазар на продукти, 

които са забранени в държавите 

членки; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/5 

Изменение  5 

Мирей Д'Орнано, Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0237/2016 

Кристел Шалдемозе 

Прилагане на Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите, предназначени за 

контакт с храни 

2015/2259(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. посочва, че като се имат предвид 

разпространението на посочените 

материали на пазара на ЕС и рискът, 

който представляват те за човешкото 

здраве, и с цел да се съхрани единният 

пазар както за материали, 

предназначени за контакт с храни, така 

и за хранителни продукти, Комисията 

следва незабавно да отдаде приоритет 

на изготвянето на специални мерки на 

ЕС за хартията и картона, лаковете и 

покритията, металите и сплавите, 

печатарските мастила и лепилата; 

5. посочва, че като се имат предвид 

разпространението на посочените 

материали на пазара на ЕС и рискът, 

който представляват те за човешкото 

здраве, и с цел да се съхрани единният 

пазар както за материали, 

предназначени за контакт с храни, така 

и за хранителни продукти, Комисията 

следва незабавно да отдаде приоритет 

на изготвянето на специални мерки на 

ЕС за пластмасите, хартията и 

картона, лаковете и покритията, 

металите и сплавите, печатарските 

мастила и лепилата; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/6 

Изменение  6 

Мирей Д'Орнано, Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0237/2016 

Кристел Шалдемозе 

Прилагане на Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите, предназначени за 

контакт с храни 

2015/2259(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. съзнава важната роля, която 

изпълнява ЕОБХ при оценката на риска 

от материалите, предназначени за 

контакт с храни, които са регулирани 

със специални мерки; отчита разходите, 

свързани с оценката на риска за всяко 

отделно вещество, както и факта, че 

ЕОБХ разполага с ограничени ресурси; 

поради това призовава Комисията да 

увеличи равнището на финансиране на 

ЕОБХ с оглед на необходимата 

допълнителна работа, като се има 

предвид нарасналата необходимост от 

оценки на риска, както е описано по-

долу; 

15. съзнава важната роля, която 

изпълнява ЕОБХ при оценката на риска 

от материалите, предназначени за 

контакт с храни, които са регулирани 

със специални мерки; отчита разходите, 

свързани с оценката на риска за всяко 

отделно вещество, както и факта, че 

ЕОБХ разполага с ограничени ресурси; 

поради това призовава Комисията да 

увеличи равнището на финансиране на 

ЕОБХ с оглед на необходимата 

допълнителна работа, като се има 

предвид нарасналата необходимост от 

оценки на риска, както е описано по-

долу; напомня, че становищата на 

ЕОБХ не винаги се приемат с 

консенсус от научната общност и 

организациите на потребителите, 

както в случая със заключенията на 

органа относно безопасността на 

бисфенол А, който е наличен в редица 

опаковки, предназначени за контакт с 

храни, и то до такава степен, че 

ЕОБХ понастоящем е в процес на 

преоценка на въздействието на 

бисфенол А върху имунната система; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/7 

Изменение  7 

Мирей Д'Орнано, Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0237/2016 

Кристел Шалдемозе 

Прилагане на Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите, предназначени за 

контакт с храни 

2015/2259(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. подкрепя инициативите за 

научни изследвания и иновации, които 

имат за цел да се разработят нови 

вещества за употреба в материалите, 

предназначени за контакт с храни, които 

са доказано безопасни за здравето на 

човека; подчертава обаче, че за момента 

евентуалните по-безопасни алтернативи 

следва да не включват бисфенол S (BPS) 

като заместител на бисфенол А (BPA), 

тъй като BPS може да се окаже с 

токсикологични свойства, сходни с тези 

на BPA14; 

34. подкрепя инициативите за 

научни изследвания и иновации, които 

имат за цел да се разработят нови 

вещества за употреба в материалите, 

предназначени за контакт с храни, които 

са доказано безопасни за здравето на 

човека; подчертава обаче, че за момента 

евентуалните по-безопасни алтернативи 

следва да не включват бисфенол S (BPS) 

като заместител на бисфенол А (BPA), 

тъй като BPS може да се окаже с 

токсикологични свойства, сходни с тези 

на BPA14; подчертава, че бибероните, 

за които е забранено наличието на 

бисфенол А, както и други опаковки за 

многократна употреба, 

предназначени за контакт с храни, 

следва да не съдържат други видове 

бисфенол; 

_________________ _________________ 

14 Комитет за социално-икономически 

анализ (SEAC), становище относно 

досието за приложение XV, в което се 

предлагат ограничения за бисфенол А, 

стр. 13. 

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

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 

14 Комитет за социално-икономически 

анализ (SEAC), становище относно 

досието за приложение XV, в което се 

предлагат ограничения за бисфенол А, 

стр. 13. 

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

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 
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28.9.2016 A8-0237/8 

Изменение  8 

Мирей Д'Орнано, Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0237/2016 

Кристел Шалдемозе 

Прилагане на Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите, предназначени за 

контакт с храни 

2015/2259(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 

 

Предложение за резолюция Изменение 

38. изразява съжаление обаче, че 

дори когато са задължителни, 

декларациите за съответствие невинаги 

са на разположение за целите на 

правоприлагането и че, когато те са на 

разположение, качеството на 

декларациите за съответствие не винаги 

е достатъчно високо, за да се гарантира, 

че те са надежден източник на 

документация за съответствие; 

38. Не се отнася до българския 

текст. 

Or. fr 

 

 


