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28.9.2016 A8-0237/1 

Alteração  1 

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

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Aplicação do Regulamento relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto 

com os alimentos (Regulamento (CE) n.º 1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando F-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 F-A. Considerando que pode ser 

necessário que o mercado interno, ou 

seja, a ausência de obstáculos à 

circulação das mercadorias, tenha de 

cumprir os imperativos de saúde pública 

nacional; 

 considerando que as medidas nacionais 

de proibição ou de restrição de 

determinados produtos deveriam ser 

consideradas experiências-piloto 

destinadas a verificar a viabilidade 

económica e a testar a aceitabilidade dos 

produtos de substituição; considerando, 

neste contexto, que os Estados-Membros 

em causa deveriam beneficiar de um 

apoio financeiro da Comissão para 

incentivar as empresas que optam por 

adotar abordagens alternativas; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/2 

Alteração  2 

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

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Aplicação do Regulamento relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto 

com os alimentos (Regulamento (CE) n.º 1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando I 

 

Proposta de resolução Alteração 

Considerando que os produtos químicos 

desreguladores do sistema endócrino e as 

substâncias genotóxicas presentes nos 

materiais e objetos destinados a entrar em 

contacto com os alimentos são 

particularmente problemáticos tanto para a 

saúde pública, como para o ambiente; 

considerando que, atualmente, os efeitos 

dos desreguladores do sistema endócrino e 

das substâncias genotóxicas não podem ser 

previstos com fiabilidade a partir da 

composição química dos materiais e que, 

por conseguinte, a realização de bioensaios 

deve ser incentivada enquanto medida 

preventiva opcional para garantir a 

segurança dos materiais e objetos 

destinados a entrar em contacto com os 

alimentos, caracterizados por uma 

composição química complexa; 

considerando que a investigação com vista 

ao desenvolvimento de ensaios analíticos e 

toxicológicos deve ser incentivada, a fim 

de garantir a realização de avaliações 

sólidas e economicamente viáveis da 

segurança dos materiais e objetos 

destinados a entrar em contacto com os 

alimentos, em prol dos consumidores, do 

ambiente e dos fabricantes; 

(Não se aplica à versão portuguesa.)     

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/3 

Alteração  3 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 
em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Aplicação do Regulamento relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto 

com os alimentos (Regulamento (CE) n.º 1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando N 

 

Proposta de resolução Alteração 

N. Considerando que as medidas 

específicas devem basear-se em provas 

científicas; que persistem várias incógnitas 

científicas e, por conseguinte, afigura-se 

necessária mais investigação; 

N. Considerando que as medidas 

específicas devem basear-se em provas 

científicas; que persistem várias incógnitas 

científicas e, por conseguinte, afigura-se 

necessária mais investigação; 

considerando que, em caso de dúvida, é 

conveniente aplicar o princípio da 

precaução e que, caso contrário, a nível 

da União Europeia, os Estados-Membros 

deverão poder tomar decisões sozinhos; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/4 

Alteração  4 

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

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Aplicação do Regulamento relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto 

com os alimentos (Regulamento (CE) n.º 1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Reconhece que o 

regulamento-quadro constitui uma base 

jurídica sólida cujos objetivos se mantêm 

pertinentes; 

1. Reconhece que o 

regulamento-quadro constitui uma base 

jurídica sólida cujos objetivos se mantêm 

pertinentes; salienta que qualquer acordo 

de comércio livre deve permitir o acesso 

dos produtos proibidos nos 

Estados-Membros ao mercado interno; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/5 

Alteração  5 

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

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Aplicação do Regulamento relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto 

com os alimentos (Regulamento (CE) n.º 1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Frisa que, atendendo à prevalência 

dos materiais referidos no mercado da UE 

e ao risco que acarretam para a saúde 

humana, e a fim de preservar o mercado 

único dos materiais e objetos destinados a 

entrar em contacto com os alimentos e 

produtos alimentares similares, a Comissão 

deve dar prioridade à elaboração de 

medidas específicas da UE para o papel e 

cartão, vernizes e revestimentos, metais e 

ligas, tintas de impressão e adesivos; 

5. Frisa que, atendendo à prevalência 

dos materiais referidos no mercado da UE 

e ao risco que acarretam para a saúde 

humana, e a fim de preservar o mercado 

único dos materiais e objetos destinados a 

entrar em contacto com os alimentos e 

produtos alimentares similares, a Comissão 

deve dar prioridade à elaboração de 

medidas específicas da UE para os 

plásticos, papel e cartão, vernizes e 

revestimentos, metais e ligas, tintas de 

impressão e adesivos; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/6 

Alteração  6 

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

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Aplicação do Regulamento relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto 

com os alimentos (Regulamento (CE) n.º 1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Está consciente da importante 

função desempenhada pela EFSA na 

avaliação dos riscos das substâncias para 

utilização em materiais destinados a entrar 

em contacto com alimentos 

regulamentados por medidas específicas; 

reconhece os custos envolvidos na 

avaliação dos riscos de uma determinada 

substância e os recursos limitados da 

EFSA; insta, por conseguinte, a Comissão 

a aumentar o nível de financiamento da 

EFSA, considerando o trabalho adicional 

envolvido, dada a necessidade acrescida de 

realizar avaliações de riscos, como 

seguidamente se indica; 

15. Está consciente da importante 

função desempenhada pela EFSA na 

avaliação dos riscos das substâncias para 

utilização em materiais destinados a entrar 

em contacto com alimentos 

regulamentados por medidas específicas; 

reconhece os custos envolvidos na 

avaliação dos riscos de uma determinada 

substância e os recursos limitados da 

EFSA; insta, por conseguinte, a Comissão 

a aumentar o nível de financiamento da 

EFSA, considerando o trabalho adicional 

envolvido, dada a necessidade acrescida de 

realizar avaliações de riscos, como 

seguidamente se indica; recorda que os 

pareceres da EFSA nem sempre são 

consensuais entre a comunidade 

científica e junto das associações de 

consumidores, como aconteceu com as 

suas conclusões sobre a inocuidade da 

utilização de bisfenol A presente em 

muitas embalagens destinadas a entrar 

em contacto com os alimentos, tanto mais 

que a EFSA está atualmente a reavaliar o 

impacto do bisfenol A no sistema 

imunitário; 

Or. fr 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

28.9.2016 A8-0237/7 

Alteração  7 

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

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Aplicação do Regulamento relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto 

com os alimentos (Regulamento (CE) n.º 1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Apoia as iniciativas de investigação 

e inovação que procuram desenvolver 

novas substâncias para serem utilizadas nos 

materiais destinados a entrar em contacto 

com os alimentos que demonstrem ser 

seguras para a saúde humana; frisa, no 

entanto, que, por ora, as alternativas mais 

seguras não devem incluir o bisfenol S 

(BPS) como substituto do bisfenol A 

(BPA), uma vez que o BPS pode ter um 

perfil toxicológico semelhante ao BPA14; 

34. Apoia as iniciativas de investigação 

e inovação que procuram desenvolver 

novas substâncias para serem utilizadas nos 

materiais destinados a entrar em contacto 

com os alimentos que demonstrem ser 

seguras para a saúde humana; frisa, no 

entanto, que, por ora, as alternativas mais 

seguras não devem incluir o bisfenol S 

(BPS) como substituto do bisfenol A 

(BPA), uma vez que o BPS pode ter um 

perfil toxicológico semelhante ao BPA14; 

salienta que os biberões, para os quais o 

Bisfenol A é proibido, bem como outras 

embalagens reutilizáveis destinadas a 

entrar em contacto com os alimentos, não 

devem conter outros tipos de bisfenol; 

_________________ _________________ 

14 Comité de Análise Socioeconómica 

(SEAC), Opinion on an Annex XV dossier 

proposing restrictions on Bisphenol A 

(Parecer sobre um dossiê do anexo XV que 

propõe restrições ao Bisfenol A), p. 13. 

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

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 

14 Comité de Análise Socioeconómica 

(SEAC), Opinion on an Annex XV dossier 

proposing restrictions on Bisphenol A 

(Parecer sobre um dossiê do anexo XV que 

propõe restrições ao Bisfenol A), p. 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 

Alteração  8 

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

em nome do Grupo ENF 
 

 

Relatório A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Aplicação do Regulamento relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto 

com os alimentos (Regulamento (CE) n.º 1935/2004) 

2015/2259(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 38 

 

Proposta de resolução Alteração 

38. Lamenta, no entanto, que, mesmo 

quando obrigatórias, as DC nem sempre 

estejam disponíveis para efeitos de 

aplicação da lei e que nos casos em que 

estão disponíveis nem sempre apresentem 

uma qualidade suficientemente elevada 

para assegurar que constituam uma fonte 

fiável de documentação de conformidade; 

(Não se aplica à versão portuguesa.)   

Or. fr 

 

 


