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28.9.2016 A8-0237/1 

Ændringsforslag  1 

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

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Gennemførelse af forordningen om materialer bestemt til kontakt med fødevarer ((EF) 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt F a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Fa. der henviser til, at det kan vise sig 

nødvendigt, at de indre marked, dvs. ingen 

hindringer for varers bevægelighed, 

tilpasses krav i forbindelse med den 

nationale folkesundhed; 

 der henviser til, at de nationale 

bestemmelser om forbud mod eller 

begrænsning af visse produkter bør 

betragtes som pilotforsøg, der skal 

efterprøve den økonomiske 

gennemførlighed og teste, hvorvidt 

alternative produkter kan accepteres; der 

henviser til, at de berørte medlemsstater i 

denne forbindelse bør modtage finansiel 

støtte fra Kommissionen med henblik på 

at tilskynde de virksomheder, der arbejder 

med at udvikle alternative løsninger; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/2 

Ændringsforslag  2 

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

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Gennemførelse af forordningen om materialer bestemt til kontakt med fødevarer ((EF) 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt I 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at hormonforstyrrende 

og genotoksiske stoffer i materialer 

bestemt til kontakt med fødevarer er særlig 

problematiske både for den offentlige 

sundhed og for miljøet; der henviser til, at 

det på nuværende tidspunkt ikke er muligt 

at give et pålideligt skøn over 

hormonforstyrrende eller genotoksiske 

egenskaber på grundlag af den kemiske 

sammensætning, hvorfor der bør tilskyndes 

til biotesting som et frivilligt middel til at 

give et forvarsel for at garantere 

sikkerheden af kemisk komplekse 

materialer bestemt til kontakt med 

fødevarer; henviser til, at der bør tilskyndes 

til forskning i udvikling af både analytiske 

og toksikologiske testmetoder for at sikre 

pålidelige og omkostningseffektive 

vurderinger af materialer bestemt til 

kontakt med fødevarer til fordel for både 

forbrugere, miljøet og producenter 

der henviser til, at hormonforstyrrende og 

genotoksiske stoffer i materialer bestemt til 

kontakt med fødevarer er særlig 

problematiske både for den offentlige 

sundhed og for miljøet; I. der henviser til, 

at det på nuværende tidspunkt ikke er 

muligt at give et pålideligt skøn over 

hormonforstyrrende eller genotoksiske 

egenskaber på grundlag af den kemiske 

sammensætning, hvorfor der bør tilskyndes 

til biotesting som et frivilligt middel til at 

give et forvarsel for at garantere 

sikkerheden af kemisk komplekse 

materialer bestemt til kontakt med 

fødevarer; henviser til, at der bør tilskyndes 

til forskning i udvikling af både analytiske 

og toksikologiske testmetoder for at sikre 

pålidelige og økonomisk levedygtige 

vurderinger af materialer bestemt til 

kontakt med fødevarer til fordel for både 

forbrugere, miljøet og producenter 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/3 

Ændringsforslag  3 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 
for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Gennemførelse af forordningen om materialer bestemt til kontakt med fødevarer ((EF) 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt N 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

N. der henviser til, at specifikke 

foranstaltninger bør baseres på 

videnskabelig dokumentation; der henviser 

til, at der fortsat er videnskabelige uløste 

spørgsmål, og at der derfor er behov for 

mere forskning; 

N. der henviser til, at specifikke 

foranstaltninger bør baseres på 

videnskabelig dokumentation; der henviser 

til, at der fortsat er videnskabelige uløste 

spørgsmål, og at der derfor er behov for 

mere forskning; der henviser til, at det i 

tvivlstilfælde er ønskeligt at anvende 

forsigtighedsprincippet, og at 

medlemsstaterne selv bør kunne træffe 

beslutninger, hvis forsigtighedsprincippet 

ikke anvendes på EU-plan; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/4 

Ændringsforslag  4 

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

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Gennemførelse af forordningen om materialer bestemt til kontakt med fødevarer ((EF) 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. anerkender, at rammeforordningen 

udgør et solidt retsgrundlag, hvis mål 

fortsat er relevante; 

1. anerkender, at rammeforordningen 

udgør et solidt retsgrundlag, hvis mål 

fortsat er relevante; understreger, at ingen 

frihandelsaftale bør tillade, at produkter, 

der er forbudt i medlemsstaterne, trænger 

ind på det indre marked; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/5 

Ændringsforslag  5 

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

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Gennemførelse af forordningen om materialer bestemt til kontakt med fødevarer ((EF) 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. påpeger, at Kommissionen i 

betragtning af udbredelsen af de 

omhandlede materialer på EU's marked og 

den risiko, de udgør for menneskers 

sundhed, og for at bevare det indre marked 

for både materialer bestemt til kontakt med 

fødevarer og fødevareprodukter fortsat bør 

prioritere udarbejdelsen af specifikke EU-

foranstaltninger for papir og pap, lak og 

overfladebehandlinger, metaller og 

legeringer, tryksværte og lim; 

5. påpeger, at Kommissionen i 

betragtning af udbredelsen af de 

omhandlede materialer på EU's marked og 

den risiko, de udgør for menneskers 

sundhed, og for at bevare det indre marked 

for både materialer bestemt til kontakt med 

fødevarer og fødevareprodukter fortsat bør 

prioritere udarbejdelsen af specifikke EU-

foranstaltninger for plastmaterialer, papir 

og pap, lak og overfladebehandlinger, 

metaller og legeringer, tryksværte og lim; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/6 

Ændringsforslag  6 

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

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Gennemførelse af forordningen om materialer bestemt til kontakt med fødevarer ((EF) 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. er klar over den vigtige rolle, som 

EFSA spiller i risikovurderingen af stoffer, 

der anvendes i materialer bestemt til 

kontakt med fødevarer, som er reguleret af 

særforanstaltninger; anerkender 

omkostningerne i forbindelse med 

risikovurderingen af et bestemt stof og 

EFSA's begrænsede ressourcer; opfordrer 

derfor Kommissionen til at øge 

bevillingerne til EFSA som følge af de 

øgede arbejdsopgaver, der skyldes det 

øgede behov for risikoanalyser som anført i 

det efterfølgende; 

15. er klar over den vigtige rolle, som 

EFSA spiller i risikovurderingen af stoffer, 

der anvendes i materialer bestemt til 

kontakt med fødevarer, som er reguleret af 

særforanstaltninger; anerkender 

omkostningerne i forbindelse med 

risikovurderingen af et bestemt stof og 

EFSA's begrænsede ressourcer; opfordrer 

derfor Kommissionen til at øge 

bevillingerne til EFSA som følge af de 

øgede arbejdsopgaver, der skyldes det 

øgede behov for risikoanalyser som anført i 

det efterfølgende; minder om, at der ikke 

altid er enighed om EFSA’s udtalelser i 

det videnskabelige samfund og hos 

forbrugerorganisationerne, som det var 

tilfældet med dens konklusioner om 

sikkerheden af bisphenol A, der 

forekommer i mange emballager bestemt 

til kontakt med fødevarer, særlig eftersom 

EFSA er i gang med at genvurdere 

virkningen af bisphenol A på 

immunforsvaret; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/7 

Ændringsforslag  7 

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

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Gennemførelse af forordningen om materialer bestemt til kontakt med fødevarer ((EF) 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. støtter forsknings- og 

innovationsinitiativer, der søger at udvikle 

nye stoffer til anvendelse i materialer 

bestemt til kontakt med fødevarer, som har 

vist sig at være sikre for menneskers 

sundhed; understreger imidlertid, at ethvert 

mere sikkert alternativ i øjeblikket ikke bør 

indeholde bisphenol S som erstatning for 

bisphenol A, eftersom bisphenol S kan 

have en toksikologisk profil, der ligner 

bisphenol A's profil14; 

34. støtter forsknings- og 

innovationsinitiativer, der søger at udvikle 

nye stoffer til anvendelse i materialer 

bestemt til kontakt med fødevarer, som har 

vist sig at være sikre for menneskers 

sundhed; mener imidlertid, at ethvert mere 

sikkert alternativ ikke bør indeholde 

bisphenol S som erstatning for bisphenol 

A, eftersom bisphenol S kan have en 

toksikologisk profil, der ligner bisphenol 

A's profil14; understreger, at sutteflasker, i 

hvilke bisphenol A er forbudt, samt andre 

genanvendelige emballager, der er 

bestemt til kontakt med fødevarer, ikke 

bør indeholde andre typer af bisphenol; 

_________________ _________________ 

14 Udvalget for Socioøkonomisk Analyse 

(SEAC), udtalelse om "an Annex XV 

dossier proposing restrictions on Bisphenol 

A, s. 13. 

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

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 

14 Udvalget for Socioøkonomisk Analyse 

(SEAC), udtalelse om "an Annex XV 

dossier proposing restrictions on Bisphenol 

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 

Ændringsforslag  8 

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

for ENF-Gruppen 
 

 

Betænkning A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Gennemførelse af forordningen om materialer bestemt til kontakt med fødevarer ((EF) 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

38. beklager dog, at 

overensstemmelseserklæringer, selv når de 

er obligatoriske, ikke altid er tilgængelige 

for håndhævelsesformål, og at kvaliteten af 

overensstemmelseserklæringer, hvor de er 

tilgængelige, ikke altid er høj nok til at 

sikre, at de er en pålidelig kilde til 

dokumentation for overensstemmelse; 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. fr 

 

 


