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28.9.2016 A8-0237/1 

Amendement  1 

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

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Tenuitvoerlegging van de verordening inzake materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen 

2015/2259(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat het nodig kan 

blijken dat de interne markt, dat wil 

zeggen de afwezigheid van obstakels voor 

het verkeer van goederen, zich aanpast 

aan de eisen van de nationale 

volksgezondheid; 

 overwegende dat de nationale 

maatregelen voor het verbod op of de 

beperking van bepaalde producten moeten 

worden beschouwd als proefervaringen 

die erop gericht zijn de economische 

haalbaarheid te controleren en de 

aanvaardbaarheid van vervangende 

producten te testen; overwegende dat de 

lidstaten in kwestie dan ook moeten 

kunnen profiteren van financiële steun 

van de Commissie om ondernemingen 

aan te moedigen die zich toeleggen op 

alternatieve oplossingen; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/2 

Amendement  2 

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

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Tenuitvoerlegging van de verordening inzake materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen 

2015/2259(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat hormoonontregelende 

en genotoxische stoffen in FCM's met 

name problematisch zijn voor de 

volksgezondheid en het milieu; 

overwegende dat hormoonontregelende en 

genotoxische eigenschappen momenteel 

niet betrouwbaar kunnen worden voorspeld 

op grond van de chemische samenstelling 

en dat daarom het verrichten van biotests 

moet worden aangemoedigd als een 

facultatieve voorafgaande 

controlemaatregel om de veiligheid van 

chemisch complexe FCM's te garanderen; 

overwegende dat onderzoek inzake de 

ontwikkeling van analytische en 

toxicologische proeven moet worden 

aangemoedigd om te zorgen voor robuuste 

en kosteneffectieve 

veiligheidsbeoordelingen van FCM's ten 

voordele van consumenten, het milieu en 

fabrikanten; 

I. overwegende dat hormoonontregelende 

en genotoxische stoffen in FCM's met 

name problematisch zijn voor de 

volksgezondheid en het milieu; 

overwegende dat hormoonontregelende en 

genotoxische eigenschappen momenteel 

niet betrouwbaar kunnen worden voorspeld 

op grond van de chemische samenstelling 

en dat daarom het verrichten van biotests 

moet worden aangemoedigd als een 

facultatieve voorafgaande 

controlemaatregel om de veiligheid van 

chemisch complexe FCM's te garanderen; 

overwegende dat onderzoek inzake de 

ontwikkeling van analytische en 

toxicologische proeven moet worden 

aangemoedigd om te zorgen voor robuuste 

en economisch haalbare 

veiligheidsbeoordelingen van FCM's ten 

voordele van consumenten, het milieu en 

fabrikanten; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/3 

Amendement  3 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 
namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Tenuitvoerlegging van de verordening inzake materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen 

2015/2259(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging N 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat de specifieke 

maatregelen gebaseerd moeten zijn op 

wetenschappelijk bewijs; overwegende dat 

op wetenschappelijk vlak een aantal 

onduidelijkheden bestaat, en dat derhalve 

meer onderzoek nodig is; 

N. overwegende dat de specifieke 

maatregelen gebaseerd moeten zijn op 

wetenschappelijk bewijs; overwegende dat 

op wetenschappelijk vlak een aantal 

onduidelijkheden bestaat, en dat derhalve 

meer onderzoek nodig is; overwegende dat 

het in geval van twijfel wenselijk is om het 

voorzorgsbeginsel te hanteren en dat in 

het tegenovergestelde geval, op het niveau 

van de Europese Unie, de lidstaten 

zelfstandig besluiten moeten kunnen 

nemen; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/4 

Amendement  4 

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

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Tenuitvoerlegging van de verordening inzake materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen 

2015/2259(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is van mening dat de 

kaderverordening een degelijke 

rechtsgrondslag vormt, met doelstellingen 

die niet aan relevantie zullen inboeten; 

1. is van mening dat de 

kaderverordening een degelijke 

rechtsgrondslag vormt, met doelstellingen 

die niet aan relevantie zullen inboeten; 

onderstreept dat met geen enkel 

vrijhandelsakkoord producten die 

verboden zijn in de lidstaten mogen 

worden toegelaten op de interne markt; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/5 

Amendement  5 

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

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Tenuitvoerlegging van de verordening inzake materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen 

2015/2259(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. wijst erop dat de Commissie, 

gezien de schaal waarop de bedoelde 

materialen op de EU-markt gebruikt 

worden en het risico dat ze voor de 

menselijke gezondheid vormen, en 

teneinde de interne markt voor FCM's en 

voor levensmiddelen te handhaven, 

onverwijld voorrang moet geven aan de 

opstelling van specifieke EU-maatregelen 

voor papier en karton, vernis en deklagen, 

metalen en metaallegeringen, inkt en 

kleefstoffen; 

5. wijst erop dat de Commissie, 

gezien de schaal waarop de bedoelde 

materialen op de EU-markt gebruikt 

worden en het risico dat ze voor de 

menselijke gezondheid vormen, en 

teneinde de interne markt voor FCM's en 

voor levensmiddelen te handhaven, 

onverwijld voorrang moet geven aan de 

opstelling van specifieke EU-maatregelen 

voor kunststof, papier en karton, vernis en 

deklagen, metalen en metaallegeringen, 

inkt en kleefstoffen; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/6 

Amendement  6 

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

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Tenuitvoerlegging van de verordening inzake materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen 

2015/2259(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is zich bewust van de belangrijke 

rol die EFSA speelt bij de 

risicobeoordeling van stoffen die gebruikt 

worden in FCM's waarvoor specifieke 

maatregelen gelden; onderkent dat aan de 

risicobeoordeling van specifieke stoffen 

hoge kosten zijn verbonden en dat EFSA 

slechts over beperkte middelen beschikt; 

roept de Commissie daarom op de 

middelen voor EFSA te verhogen in het 

licht van de nodige aanvullende 

werkzaamheden gezien de toegenomen 

behoefte aan risicobeoordelingen die 

hieronder wordt beschreven; 

15. is zich bewust van de belangrijke 

rol die EFSA speelt bij de 

risicobeoordeling van stoffen die gebruikt 

worden in FCM's waarvoor specifieke 

maatregelen gelden; onderkent dat aan de 

risicobeoordeling van specifieke stoffen 

hoge kosten zijn verbonden en dat EFSA 

slechts over beperkte middelen beschikt; 

roept de Commissie daarom op de 

middelen voor EFSA te verhogen in het 

licht van de nodige aanvullende 

werkzaamheden gezien de toegenomen 

behoefte aan risicobeoordelingen die 

hieronder wordt beschreven; herinnert 

eraan dat de adviezen van EFSA niet 

altijd op consensus kunnen rekenen in de 

wetenschappelijke wereld en bij 

consumentenverenigingen, zoals het geval 

was bij zijn conclusies over de veiligheid 

van Bisfenol A in talrijke verpakkingen 

die bestemd zijn om met levensmiddelen 

in contact te komen, en dat EFSA 

momenteel bezig is met de herbeoordeling 

van de effecten van Bisfenol A op het 

afweersysteem; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/7 

Amendement  7 

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

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Tenuitvoerlegging van de verordening inzake materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen 

2015/2259(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. steunt initiatieven voor onderzoek 

en innovatie die gericht zijn op de 

ontwikkeling van nieuwe stoffen voor 

gebruik in FCM's waarvan is aangetoond 

dat zij veilig zijn voor de menselijke 

gezondheid; benadrukt echter dat veiligere 

alternatieven voorlopig geen Bisfenol S 

(BPS) mogen bevatten ter vervanging van 

Bisfenol A (BPA), aangezien BPS 

mogelijk een soortgelijk toxicologisch 

profiel heeft als BPA14; 

34. steunt initiatieven voor onderzoek 

en innovatie die gericht zijn op de 

ontwikkeling van nieuwe stoffen voor 

gebruik in FCM's waarvan is aangetoond 

dat zij veilig zijn voor de menselijke 

gezondheid; benadrukt echter dat veiligere 

alternatieven voorlopig geen Bisfenol S 

(BPS) mogen bevatten ter vervanging van 

Bisfenol A (BPA), aangezien BPS 

mogelijk een soortgelijk toxicologisch 

profiel heeft als BPA14; onderstreept dat 

zuigflessen waarvoor Bisfenol A verboden 

is, evenals andere herbruikbare 

verpakkingen die bestemd zijn om met 

levensmiddelen in contact te komen, ook 

geen andere typen Bisfenol mogen 

bevatten; 

_________________ _________________ 

14 Comité sociaal-economische analyse 

(SEAC), Opinion on an Annex XV dossier 

proposing restrictions on Bisphenol A. 

blz.13.  

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

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 

14 Comité sociaal-economische analyse 

(SEAC), Opinion on an Annex XV dossier 

proposing restrictions on Bisphenol A. 

blz.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 

Amendement  8 

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

namens de ENF-Fractie 
 

 

Verslag A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Tenuitvoerlegging van de verordening inzake materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen 

2015/2259(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

38. betreurt echter dat, zelfs wanneer 

zij verplicht zijn, DOC's niet altijd 

beschikbaar zijn voor de tenuitvoerlegging, 

en dat de kwaliteit van de DOC's die wel 

beschikbaar zijn niet altijd hoog genoeg is 

om ervoor te zorgen dat ze een 

betrouwbare bron van documentatie inzake 

overeenstemming vormen; 

38. (Niet van toepassing op de 

Nederlandse versie.) 

Or. fr 

 

 


