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28.9.2016 A8-0237/1 

Amendamentul  1 

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

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 1935/2004 privind materialele destinate să vină în 

contact cu produsele alimentare 

2015/2259(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât s-ar putea dovedi necesar ca 

piața internă, respectiv absența 

obstacolelor în calea circulației bunurilor, 

să se conformeze unor imperative de 

sănătate publică națională; 

 întrucât măsurile naționale de interzicere 

sau de restricționare a unor produse ar 

trebui considerate ca fiind experimente 

pilot pentru verificarea fezabilității 

economice și pentru testarea 

acceptabilității produselor înlocuitoare; 

întrucât, în consecință, statele membre în 

cauză ar trebui să beneficieze de un 

sprijin financiar din partea Comisiei, 

pentru a încuraja întreprinderile care se 

angajează în aplicarea de soluții 

alternative; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/2 

Amendamentul  2 

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

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 1935/2004 privind materialele destinate să vină în 

contact cu produsele alimentare 

2015/2259(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât în special perturbatorii endocrini 

și substanțele genotoxice din MCA 

prezintă probleme atât pentru sănătatea 

publică cât și pentru mediu; întrucât 

perturbatorii endocrini sau proprietățile 

genotoxice nu pot fi, în prezent, anticipate 

cu fiabilitate pornind de la compoziția 

chimică și, din această cauză, în vederea 

garantării siguranței MCA complexe din 

punct de vedere chimic ar trebui încurajată 

biotestarea, ca măsură premonitorie 

opțională; întrucât pentru a garanta 

evaluarea serioasă și rentabilă a siguranței 

MCA în beneficiul consumatorilor, 

mediului și producătorilor s-ar cere 

încurajată cercetarea cu privire la 

dezvoltarea unor teste, atât analitice cât și 

toxicologice; 

I. întrucât în special perturbatorii endocrini 

și substanțele genotoxice din MCA 

prezintă probleme atât pentru sănătatea 

publică cât și pentru mediu; întrucât 

perturbatorii endocrini sau proprietățile 

genotoxice nu pot fi, în prezent, anticipate 

cu fiabilitate pornind de la compoziția 

chimică și, din această cauză, în vederea 

garantării siguranței MCA complexe din 

punct de vedere chimic ar trebui încurajată 

biotestarea, ca măsură premonitorie 

opțională; întrucât pentru a garanta 

evaluarea serioasă și viabilă din punct de 

vedere economic a siguranței MCA în 

beneficiul consumatorilor, mediului și 

producătorilor s-ar cere încurajată 

cercetarea cu privire la dezvoltarea unor 

teste, atât analitice cât și toxicologice; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/3 

Amendamentul  3 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 
în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 1935/2004 privind materialele destinate să vină în 

contact cu produsele alimentare 

2015/2259(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul N 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât măsurile speciale ar trebui să se 

bazeze pe dovezi științifice; întrucât mai 

multe incertitudini de ordin științific 

persistă și, deci, este nevoie de mai multă 

cercetare; 

N. întrucât măsurile speciale ar trebui să se 

bazeze pe dovezi științifice; întrucât mai 

multe incertitudini de ordin științific 

persistă și, deci, este nevoie de mai multă 

cercetare; întrucât, în caz de incertitudine, 

este de dorit să se aplice principiul 

precauției și, în cazul în care acesta nu se 

aplică la nivelul Uniunii Europene, 

statele membre ar trebui să poată lua 

singure decizii; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/4 

Amendamentul  4 

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

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 1935/2004 privind materialele destinate să vină în 

contact cu produsele alimentare 

2015/2259(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. recunoaște că Regulamentul-cadru 

constituie o bază juridică solidă, cu 

obiective care continuă să fie pertinente; 

1. recunoaște că Regulamentul-cadru 

constituie o bază juridică solidă, cu 

obiective care continuă să fie pertinente; 

subliniază că niciun acord de liber schimb 

nu ar trebui să permită intrarea pe piața 

internă a unor produse interzise în statele 

membre; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/5 

Amendamentul  5 

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

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 1935/2004 privind materialele destinate să vină în 

contact cu produsele alimentare 

2015/2259(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. relevă faptul că, date fiind 

prevalența materialelor menționate pe piața 

UE și riscul pe care îl reprezintă pentru 

sănătatea umană, precum și în vederea 

menținerii pieței unice pentru MCA și 

produse alimentare, Comisia ar trebui să 

acorde prioritate elaborării de măsuri 

specifice la nivelul UE pentru hârtie, 

carton, lacuri și produse peliculogene, 

cerneluri și adezivi; 

5. relevă faptul că, date fiind 

prevalența materialelor menționate pe piața 

UE și riscul pe care îl reprezintă pentru 

sănătatea umană, precum și în vederea 

menținerii pieței unice pentru MCA și 

produse alimentare, Comisia ar trebui să 

acorde prioritate elaborării de măsuri 

specifice la nivelul UE pentru materiale 

plastice, hârtie, carton, lacuri și produse 

peliculogene, metale și aliaje, cerneluri și 

adezivi; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/6 

Amendamentul  6 

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

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 1935/2004 privind materialele destinate să vină în 

contact cu produsele alimentare 

2015/2259(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este conștient de rolul important pe 

care îl joacă EFSA în evaluarea riscurilor 

substanțelor de utilizat în MCA 

reglementate prin măsuri specifice; 

recunoaște costurile pe care le implică o 

evaluare a riscurilor pentru o substanță 

anume, precum și resursele limitate ale 

EFSA; invită, prin urmare, Comisia, să 

mărească nivelul finanțării EFSA, ținând 

seama de munca suplimentară implicată, 

având în vedere necesitatea sporită de 

evaluări ale riscurilor conform descrierii de 

mai jos; 

15. este conștient de rolul important pe 

care îl joacă EFSA în evaluarea riscurilor 

substanțelor de utilizat în MCA 

reglementate prin măsuri specifice; 

recunoaște costurile pe care le implică o 

evaluare a riscurilor pentru o substanță 

anume, precum și resursele limitate ale 

EFSA; invită, prin urmare, Comisia, să 

mărească nivelul finanțării EFSA, ținând 

seama de munca suplimentară implicată, 

având în vedere necesitatea sporită de 

evaluări ale riscurilor conform descrierii de 

mai jos; reamintește că avizele EFSA nu 

reunesc întotdeauna consensul 

comunității științifice și al asociațiilor de 

consumatori, cum a fost cazul cu privire 

la concluziile sale referitoare la siguranța 

bisfenolului A prezent în numeroase 

ambalaje destinate să vină în contact cu 

produsele alimentare, cu atât mai mult cu 

cât EFSA reevaluează în prezent efectele 

bisfenolului A asupra sistemului 

imunitar; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/7 

Amendamentul  7 

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

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 1935/2004 privind materialele destinate să vină în 

contact cu produsele alimentare 

2015/2259(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. sprijină inițiativele de cercetare și 

inovare care încearcă să dezvolte substanțe 

noi pentru utilizarea MCA care s-au 

dovedit sigure pentru sănătatea umană; 

subliniază, însă, că, pentru moment, nicio 

alternativă mai sigură nu ar trebui să 

includă bisfenolul S (BPS) ca înlocuitor al 

bisfenolului A (BPA), deoarece B PS poate 

avea un profil toxicologic asemănător cu 

cel al BPA14; 

34. sprijină inițiativele de cercetare și 

inovare care încearcă să dezvolte substanțe 

noi pentru utilizarea MCA care s-au 

dovedit sigure pentru sănătatea umană; 

subliniază, însă, că, pentru moment, nicio 

alternativă mai sigură nu ar trebui să 

includă bisfenolul S (BPS) ca înlocuitor al 

bisfenolului A (BPA), deoarece B PS poate 

avea un profil toxicologic asemănător cu 

cel al BPA14; subliniază că nici 

biberoanele, pentru care bisfenolul A este 

interzis, nici alte ambalaje reutilizabile 

destinate contactului cu alimentele nu ar 

trebui să conțină alte tipuri de bisfenol; 

_________________ _________________ 

14 Comisia pentru analize socio-economice 

(SEAC), Aviz referitor la un dosar privind 

anexa XV propunând restricții cu privire la 

bisfenolul A. p.13. 

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

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 

14 Comisia pentru analize socio-economice 

(SEAC), Aviz referitor la un dosar privind 

anexa XV propunând restricții cu privire la 

bisfenolul 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 

Amendamentul  8 

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

în numele Grupului ENF 
 

 

Raport A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 1935/2004 privind materialele destinate să vină în 

contact cu produsele alimentare 

2015/2259(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

38. regretă, cu toate acestea, că, în 

ciuda faptului că sunt obligatorii, 

declarațiile de conformitate nu sunt 

întotdeauna disponibile în scopul asigurării 

respectării legii și, atunci când sunt 

disponibile, nu prezintă un nivel de calitate 

suficient pentru a se asigura că sunt o sursă 

fiabilă de documentație de conformitate; 

(Nu privește versiunea în limba română.)

   

Or. fr 

 

 


