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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

28.9.2016 A8-0237/1 

Módosítás  1 

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

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló rendelet végrehajtásáról 

(1935/2004/EK rendelet) 

2015/2259(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

F a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 F a. mivel szükséges lehet, hogy a belső 

piac, amelyet az áruk szabad mozgása 

előtt álló akadályok hiánya jellemez, 

megfeleljen a nemzeti közegészségügyi 

követelményeknek; 

 mivel bizonyos termékekre vonatkozó 

nemzeti tiltó, illetve megszorító 

intézkedésekre a gazdasági 

megvalósíthatóság ellenőrzését célzó 

kísérleti tapasztalatokként és a helyettesítő 

termékek elfogadhatóságának 

teszteléseként kell tekinteni; mivel ennek 

megfelelően az érintett tagállamoknak a 

Bizottság pénzügyi támogatásában kell 

részesülniük a helyettesítési folyamatban 

részt vállaló vállalkozások ösztönzése 

céljából; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/2 

Módosítás  2 

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

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló rendelet végrehajtásáról 

(1935/2004/EK rendelet) 

2015/2259(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

I preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

mivel az élelmiszerekkel érintkezésbe 

kerülő anyagokban található 

hormonháztartást zavaró anyagok és a 

genotoxikus anyagok különösen 

problematikusak mind a közegészségre, 

mind a környezetre nézve; mivel a kémiai 

összetétel alapján jelenleg nem lehet 

megbízhatóan előre megbecsülni a 

hormonháztartást zavaró és a genotoxikus 

tulajdonságokat, ezért a kémiailag 

összetett, élelmiszerekkel érintkezésbe 

kerülő anyagok biztonságosságának 

garantálását szolgáló lehetséges 

figyelmeztető intézkedésként biológiai 

vizsgálatok elvégzését kell ösztönözni; 

mivel az élelmiszerekkel érintkezésbe 

kerülő anyagoknak a fogyasztók, a 

környezet és a gyártók javára történő 

megbízható és költséghatékony biztonsági 

értékelésének biztosítása érdekében 

ösztönözni kell az analitikai és toxikológiai 

vizsgálatok fejlesztésével kapcsolatos 

kutatást; 

mivel az élelmiszerekkel érintkezésbe 

kerülő anyagokban található 

hormonháztartást zavaró anyagok és a 

genotoxikus anyagok különösen 

problematikusak mind a közegészségre, 

mind a környezetre nézve; mivel a kémiai 

összetétel alapján jelenleg nem lehet 

megbízhatóan előre megbecsülni a 

hormonháztartást zavaró és a genotoxikus 

tulajdonságokat, ezért a kémiailag 

összetett, élelmiszerekkel érintkezésbe 

kerülő anyagok biztonságosságának 

garantálását szolgáló lehetséges 

figyelmeztető intézkedésként biológiai 

vizsgálatok elvégzését kell ösztönözni; 

mivel az élelmiszerekkel érintkezésbe 

kerülő anyagoknak a fogyasztók, a 

környezet és a gyártók javára történő 

megbízható és gazdaságilag életképes 

biztonsági értékelésének biztosítása 

érdekében ösztönözni kell az analitikai és 

toxikológiai vizsgálatok fejlesztésével 

kapcsolatos kutatást; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/3 

Módosítás  3 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 
az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló rendelet végrehajtásáról 

(1935/2004/EK rendelet) 

2015/2259(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

N preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

N. mivel a külön intézkedéseket 

tudományos adatokkal kell alátámasztani; 

mivel számos kérdés továbbra is 

tisztázatlan tudományos szempontból, ezért 

további kutatásokra van szükség; 

N. mivel a külön intézkedéseket 

tudományos adatokkal kell alátámasztani; 

mivel számos kérdés továbbra is 

tisztázatlan tudományos szempontból, ezért 

további kutatásokra van szükség; mivel 

kétség esetén az elővigyázatosság elvét kell 

alkalmazni, valamint mivel azokban az 

esetekben, amikor nem uniós szintű 

döntésekről van szó, a tagállamoknak 

képeseknek kell lenniük arra, hogy 

önállóan döntéseket hozzanak; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/4 

Módosítás  4 

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

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló rendelet végrehajtásáról 

(1935/2004/EK rendelet) 

2015/2259(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. elismeri, hogy a keretrendelet 

szilárd jogalapot biztosít, amelynek 

célkitűzései továbbra is időszerűek; 

1. elismeri, hogy a keretrendelet 

szilárd jogalapot biztosít, amelynek 

célkitűzései továbbra is időszerűek; 

hangsúlyozza, hogy semmilyen 

szabadkereskedelmi megállapodás nem 

teheti lehetővé, hogy a tagállamokban 

tiltott termékek bejussanak a belső piacra; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/5 

Módosítás  5 

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

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló rendelet végrehajtásáról 

(1935/2004/EK rendelet) 

2015/2259(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. rámutat, hogy tekintettel az említett 

anyagok uniós piacon való előfordulási 

gyakoriságára és az emberi egészségre 

jelentett kockázatára, valamint az 

élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő 

anyagok és ugyanígy az élelmiszerek 

egységes piacának megőrzése érdekében a 

Bizottságnak előtérbe kell helyeznie a 

papírra, kartonpapírra, lakkokra és 

bevonókra, fémekre és ötvözetekre, 

nyomdafestékekre és ragasztókra 

vonatkozó uniós külön intézkedések 

kidolgozását; 

5. rámutat, hogy tekintettel az említett 

anyagok uniós piacon való előfordulási 

gyakoriságára és az emberi egészségre 

jelentett kockázatára, valamint az 

élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő 

anyagok és ugyanígy az élelmiszerek 

egységes piacának megőrzése érdekében a 

Bizottságnak előtérbe kell helyeznie a 

műanyagokra, papírra, kartonpapírra, 

lakkokra és bevonókra, fémekre és 

ötvözetekre, nyomdafestékekre és 

ragasztókra vonatkozó uniós külön 

intézkedések kidolgozását; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/6 

Módosítás  6 

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

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló rendelet végrehajtásáról 

(1935/2004/EK rendelet) 

2015/2259(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. tudatában van annak, hogy az 

EFSA milyen fontos szerepet játszik a 

külön intézkedések által szabályozott, 

élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő 

anyagokban felhasznált anyagok 

kockázatértékelésében; elismeri az adott 

anyagok kockázatértékelése kapcsán 

felmerülő költségeket és az EFSA 

korlátozott erőforrásait; ezért felkéri a 

Bizottságot, hogy az ezzel együtt járó 

többletmunkára tekintettel növelje az 

EFSA számára nyújtott finanszírozást, 

mivel egyre nagyobb szükség van az 

alábbiakban részletezett 

kockázatértékelésekre; 

15. tudatában van annak, hogy az 

EFSA milyen fontos szerepet játszik a 

külön intézkedések által szabályozott, 

élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő 

anyagokban felhasznált anyagok 

kockázatértékelésében; elismeri az adott 

anyagok kockázatértékelése kapcsán 

felmerülő költségeket és az EFSA 

korlátozott erőforrásait; ezért felkéri a 

Bizottságot, hogy az ezzel együtt járó 

többletmunkára tekintettel növelje az 

EFSA számára nyújtott finanszírozást, 

mivel egyre nagyobb szükség van az 

alábbiakban részletezett 

kockázatértékelésekre; emlékeztet, hogy az 

EFSA véleményével nem mindig értenek 

egyet tudományos berkekben, amit az 

élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő 

számos csomagolóanyagban jelen lévő 

biszfenol-A biztonságosságáról szóló 

következtetéseinek esete is jól példáz, 

annál inkább, mivel az EFSA jelenleg 

éppen a biszfenol-A immunrendszerre 

gyakorolt hatásainak újraértékelését 

végzi; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/7 

Módosítás  7 

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

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló rendelet végrehajtásáról 

(1935/2004/EK rendelet) 

2015/2259(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

34. támogatja azon kutatási és 

innovációs kezdeményezéseket, amelyek 

az emberi egészségre nézve bizonyítottan 

biztonságos új anyagokat fejlesztenek ki az 

élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő 

anyagokban való használat céljából; 

hangsúlyozza azonban, hogy az esetleges 

biztonságosabb alternatívák között a 

biszfenol-A (BPA) helyettesítőjeként 

jelenleg nem szerepelhet a biszfenol-S 

(BPS), mivel a BPS a BPA-hoz hasonló 

toxikológiai profillal rendelkezhet14; 

34. támogatja azon kutatási és 

innovációs kezdeményezéseket, amelyek 

az emberi egészségre nézve bizonyítottan 

biztonságos új anyagokat fejlesztenek ki az 

élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő 

anyagokban való használat céljából; 

hangsúlyozza azonban, hogy az esetleges 

biztonságosabb alternatívák között a 

biszfenol-A (BPA) helyettesítőjeként 

jelenleg nem szerepelhet a biszfenol-S 

(BPS), mivel a BPS a BPA-hoz hasonló 

toxikológiai profillal rendelkezhet14; 

hangsúlyozza, hogy a cumisüvegek, 

amelyekre vonatkozóan tilos a biszfenol-A 

használata, valamint más, az 

élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő, 

újrahasználható csomagolások sem 

tartalmazhatják a biszfenol egyéb típusait. 

_________________ _________________ 

14 a társadalmi-gazdasági elemzéssel 

foglalkozó bizottság (SEAC) véleménye a 

biszfenol-A korlátozását javasló XV. 

melléklet szerinti dokumentációról, 13. o. 

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

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 

14 a társadalmi-gazdasági elemzéssel 

foglalkozó bizottság (SEAC) véleménye a 

biszfenol-A korlátozását javasló XV. 

melléklet szerinti dokumentációról, 13. o. 

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

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 

Or. fr 



 

AM\1105274HU.docx  PE589.624v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

28.9.2016 A8-0237/8 

Módosítás  8 

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

az ENF képviselőcsoport nevében 
 

 

Jelentés A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló rendelet végrehajtásáról 

(1935/2004/EK rendelet) 

2015/2259(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

38. sajnálatosnak tartja azonban, hogy 

még a kötelező megfelelőségi 

nyilatkozatok sem mindig állnak 

rendelkezésre érvényesítés céljából, 

valamint hogy amennyiben rendelkezésre 

is állnak, nem mindig elég jó minőségűek 

ahhoz, hogy a megfelelőségi dokumentáció 

megbízható forrásai lehessenek; 

38. sajnálatosnak tartja azonban, hogy 

még a kötelező megfelelőségi 

nyilatkozatok sem mindig állnak 

rendelkezésre érvényesítés céljából, 

valamint hogy amennyiben rendelkezésre 

is állnak, nem mindig elég jó minőségűek 

ahhoz, hogy a megfelelőségi dokumentáció 

megbízható forrásai lehessenek; 

Or. fr 

 

 


