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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

28.9.2016 A8-0237/1 

Τροπολογία  1 

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

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ((ΕK) αριθ. 

1935/2004)  

2015/2259(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται 

να χρειαστεί να συμμορφωθεί η 

εσωτερική αγορά, δηλαδή η απουσία 

εμποδίων στην κυκλοφορία των αγαθών, 

σε επιταγές εθνικής δημόσιας υγείας· 

 λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά μέτρα 

απαγόρευσης ή περιορισμού ορισμένων 

προϊόντων θα πρέπει να θεωρούνται 

πρότυπες εμπειρίες με σκοπό να 

εξακριβωθεί η οικονομική σκοπιμότητα 

και να δοκιμαστεί η αποδοχή των 

προϊόντων αποκατάστασης· λαμβάνοντας 

υπόψη, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να λάβουν 

χρηματοοικονομική στήριξη από την 

Επιτροπή με σκοπό να ενθαρρύνουν τις 

επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην 

εφαρμογή εναλλακτικών προτάσεων· 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/2 

Τροπολογία  2 

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

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ((ΕK) αριθ. 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη ότι οι 

ενδοκρινικοί διαταράκτες και οι 

γονιδιοτοξικές ουσίες που περιέχονται στα 

FCM είναι ιδιαίτερα προβληματικές τόσο 

για τη δημόσια υγεία όσο και για το 

περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί 

του παρόντος, οι ενδοκρινικοί διαταράκτες 

ή οι γονιδιοτοξικές ουσίες δεν μπορούν να 

προβλεφθούν αξιόπιστα από τη χημική 

σύνθεση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται η διεξαγωγή βιοδοκιμασιών 

ως προαιρετικό πρόδρομο μέτρο 

προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια 

των χημικά περίπλοκων FCM· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται η έρευνα σχετικά με την 

ανάπτυξη αναλυτικών και τοξικολογικών 

δοκιμασιών προκειμένου να 

εξασφαλίζονται αξιόπιστες και οικονομικά 

αποδοτικές αξιολογήσεις της ασφάλειας 

των FCM προς όφελος των καταναλωτών, 

του περιβάλλοντος και των 

κατασκευαστών· 

Θ. λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη ότι οι 

ενδοκρινικοί διαταράκτες και οι 

γονιδιοτοξικές ουσίες που περιέχονται στα 

FCM είναι ιδιαίτερα προβληματικές τόσο 

για τη δημόσια υγεία όσο και για το 

περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί 

του παρόντος, οι ενδοκρινικοί διαταράκτες 

ή οι γονιδιοτοξικές ουσίες δεν μπορούν να 

προβλεφθούν αξιόπιστα από τη χημική 

σύνθεση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται η διεξαγωγή βιοδοκιμασιών 

ως προαιρετικό πρόδρομο μέτρο 

προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια 

των χημικά περίπλοκων FCM· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται η έρευνα σχετικά με την 

ανάπτυξη αναλυτικών και τοξικολογικών 

δοκιμασιών προκειμένου να 

εξασφαλίζονται αξιόπιστες και οικονομικά 

βιώσιμες αξιολογήσεις της ασφάλειας των 

FCM προς όφελος των καταναλωτών, του 

περιβάλλοντος και των κατασκευαστών· 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/3 

Τροπολογία  3 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 
εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ((ΕK) αριθ. 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΔ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ειδικά 

μέτρα πρέπει να βασίζονται σε 

επιστημονικά στοιχεία· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι υπάρχουν αρκετά άγνωστα 

επιστημονικά στοιχεία και ότι χρειάζεται 

περισσότερη έρευνα· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ειδικά 

μέτρα πρέπει να βασίζονται σε 

επιστημονικά στοιχεία· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι υπάρχουν αρκετά άγνωστα 

επιστημονικά στοιχεία και ότι χρειάζεται 

περισσότερη έρευνα· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας, είναι 

σκόπιμο να εφαρμόζεται η αρχή της 

προφύλαξης και ότι, σε αντίθετη 

περίπτωση σε όλη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

μπορούν μεμονωμένα να λαμβάνουν 

αποφάσεις· 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/4 

Τροπολογία  4 

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

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ((ΕK) αριθ. 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. αναγνωρίζει ότι ο κανονισμός-

πλαίσιο αποτελεί μια σταθερή νομική 

βάση, οι στόχοι της οποίας παραμένουν 

επίκαιροι· 

1. αναγνωρίζει ότι ο κανονισμός-

πλαίσιο αποτελεί μια σταθερή νομική 

βάση, οι στόχοι της οποίας παραμένουν 

επίκαιροι· υπογραμμίζει ότι καμιά 

συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών δεν θα 

πρέπει να επιτρέπει σε προϊόντα που 

έχουν απαγορευτεί στα κράτη μέλη να 

διεισδύουν στην εσωτερική αγορά· 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/5 

Τροπολογία  5 

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

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ((ΕK) αριθ. 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα 

πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην 

κατάρτιση ειδικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ 

για το χαρτί και το χαρτόνι, τα βερνίκια και 

τα επιχρίσματα, τα μέταλλα και τα 

κράματα, τα μελάνια και τις κολλητικές 

ουσίες, δεδομένου ότι τα προαναφερθέντα 

υλικά επικρατούν στην αγορά της ΕΕ και 

ενέχουν κινδύνους για την υγεία του 

ανθρώπου, αλλά και προκειμένου να 

διατηρηθεί η ενιαία αγορά τόσο για τα 

FCM όσο και για τα τρόφιμα· 

5. επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα 

πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην 

κατάρτιση ειδικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ 

για τα πλαστικά, το χαρτί και το χαρτόνι, 

τα βερνίκια και τα επιχρίσματα, τα 

μέταλλα και τα κράματα, τα μελάνια και 

τις κολλητικές ουσίες, δεδομένου ότι τα 

προαναφερθέντα υλικά επικρατούν στην 

αγορά της ΕΕ και ενέχουν κινδύνους για 

την υγεία του ανθρώπου, αλλά και 

προκειμένου να διατηρηθεί η ενιαία αγορά 

τόσο για τα FCM όσο και για τα τρόφιμα· 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/6 

Τροπολογία  6 

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

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ((ΕK) αριθ. 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. έχει επίγνωση του σημαντικού 

ρόλου που διαδραματίζει η EFSA, στην 

αξιολόγηση του κινδύνου των ουσιών που 

χρησιμοποιούνται στα FCM που 

ρυθμίζονται από ειδικά μέτρα· αναγνωρίζει 

τις δαπάνες που συνδέονται με την 

αξιολόγηση του κινδύνου μιας 

συγκεκριμένης ουσίας και τους 

περιορισμένους πόρους της EFSA· καλεί, 

ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αυξήσει το 

επίπεδο χρηματοδότησης για την EFSA 

ενόψει των πρόσθετων εργασιών, 

δεδομένης της αυξημένης ανάγκης για τη 

διεξαγωγή αξιολογήσεων κινδύνου όπως 

περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω· 

15. έχει επίγνωση του σημαντικού 

ρόλου που διαδραματίζει η EFSA, στην 

αξιολόγηση του κινδύνου των ουσιών που 

χρησιμοποιούνται στα FCM που 

ρυθμίζονται από ειδικά μέτρα· αναγνωρίζει 

τις δαπάνες που συνδέονται με την 

αξιολόγηση του κινδύνου μιας 

συγκεκριμένης ουσίας και τους 

περιορισμένους πόρους της EFSA· καλεί, 

ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αυξήσει το 

επίπεδο χρηματοδότησης για την EFSA 

ενόψει των πρόσθετων εργασιών, 

δεδομένης της αυξημένης ανάγκης για τη 

διεξαγωγή αξιολογήσεων κινδύνου όπως 

περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω· 

υπενθυμίζει ότι οι γνώμες της EFSA δεν 

εξασφαλίζουν πάντα τη συναίνεση της 

επιστημονικής κοινότητας και των 

ενώσεων καταναλωτών, όπως στην 

περίπτωση των συμπερασμάτων της για 

το ακίνδυνο της δισφαινόλης Α που 

βρίσκεται σε πολλές συσκευασίες οι 

οποίες πρόκειται να έλθουν σε επαφή με 

τα τρόφιμα, πολλώ δε μάλλον τώρα που η 

EFSA επαναξιολογεί τις επιπτώσεις της 

δισφαινόλης Α στο ανοσοποιητικό 

σύστημα· 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/7 

Τροπολογία  7 

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

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ((ΕK) αριθ. 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. στηρίζει τις πρωτοβουλίες έρευνας 

και καινοτομίας που επιδιώκουν να 

αναπτύξουν νέες ουσίες για χρήση σε FCM 

που έχουν αποδειχθεί ασφαλή για την 

υγεία του ανθρώπου· τονίζει, εντούτοις, ότι 

προς το παρόν οι ασφαλέστερες 

εναλλακτικές λύσεις δεν θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν τη δισφαινόλη S (BPS) ως 

υποκατάστατο της δισφαινόλης Α (BPA), 

δεδομένου ότι η BPS μπορεί να έχει 

τοξικολογικά χαρακτηριστικά παρόμοια με 

την BPA14· 

34. στηρίζει τις πρωτοβουλίες έρευνας 

και καινοτομίας που επιδιώκουν να 

αναπτύξουν νέες ουσίες για χρήση σε FCM 

που έχουν αποδειχθεί ασφαλή για την 

υγεία του ανθρώπου· τονίζει, εντούτοις, ότι 

προς το παρόν οι ασφαλέστερες 

εναλλακτικές λύσεις δεν θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν τη δισφαινόλη S (BPS) ως 

υποκατάστατο της δισφαινόλης Α (BPA), 

δεδομένου ότι η BPS μπορεί να έχει 

τοξικολογικά χαρακτηριστικά παρόμοια με 

την BPA14· υπογραμμίζει ότι τα μπιμπερό, 

για τα οποία η δισφαινόλη Α 

απαγορεύεται, καθώς και άλλες 

επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες 

που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με 

τρόφιμα, δεν θα πρέπει να περιέχουν 

άλλους τύπους δισφαινόλης· 

_________________ _________________ 

14 Επιτροπή Κοινωνικοοικονομικής 

Ανάλυσης (SEAC), γνωμοδότηση σχετικά 

με την κατάρτιση φακέλου για το 

παράρτημα XV που προτείνει 

περιορισμούς σχετικά με τη δισφαινόλη Α, 

σ. 13. 

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

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf  

14 Επιτροπή Κοινωνικοοικονομικής 

Ανάλυσης (SEAC), γνωμοδότηση σχετικά 

με την κατάρτιση φακέλου για το 

παράρτημα XV που προτείνει 

περιορισμούς σχετικά με τη δισφαινόλη Α, 

σ. 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 

Τροπολογία  8 

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

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ((ΕK) αριθ. 

1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 38 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

38. εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά 

του για το γεγονός ότι, ακόμα και όταν 

είναι υποχρεωτικές, οι δηλώσεις 

συμμόρφωσης δεν είναι πάντα διαθέσιμες 

για σκοπούς επιβολής και ότι, όταν είναι 

διαθέσιμες, η ποιότητά τους δεν είναι 

πάντα αρκετά υψηλή ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι αποτελούν αξιόπιστη 

πηγή τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)   

Or. fr 

 

 


