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28.9.2016 A8-0237/1 

Ändringsförslag  1 

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

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel 

2015/2259(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Fa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Fa. Det kan bli nödvändigt att den inre 

marknaden, dvs. fri rörlighet för varor, 

anpassar sig till absoluta krav för den 

nationella folkhälsans skull. 

 Nationella bestämmelser om förbud mot 

eller begränsning av vissa produkter bör 

betraktas som pilotprojekt, som ska pröva 

den ekonomiska genomförbarheten och 

acceptansen för ersättningsprodukter. De 

berörda medlemsstaterna bör få 

ekonomiskt stöd från kommissionen i 

syfte att uppmuntra företag som utvecklar 

ersättningsprodukter. 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/2 

Ändringsförslag  2 

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

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel 

2015/2259(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl I 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

I. Hormonstörande ämnen och genotoxiska 

ämnen i material avsedda att komma i 

kontakt med livsmedel är särskilt 

problematiska för både folkhälsan och 

miljön. Hormonstörande eller genotoxiska 

egenskaper kan för närvarande inte förutses 

på ett tillförlitligt sätt utifrån den kemiska 

sammansättningen, och därför bör 

biologiska tester uppmuntras som en 

frivillig förvarnande åtgärd för att 

garantera säkerheten hos kemiskt 

komplexa material avsedda att komma i 

kontakt med livsmedel. Forskning om 

utvecklingen av både analytiska och 

toxikologiska tester bör uppmuntras för att 

säkerställa robusta och kostnadseffektiva 

säkerhetsbedömningar av material avsedda 

att komma i kontakt med livsmedel till 

gagn för konsumenterna, miljön och 

tillverkarna. 

I. Hormonstörande ämnen och genotoxiska 

ämnen i material avsedda att komma i 

kontakt med livsmedel är särskilt 

problematiska för både folkhälsan och 

miljön. Hormonstörande eller genotoxiska 

egenskaper kan för närvarande inte förutses 

på ett tillförlitligt sätt utifrån den kemiska 

sammansättningen, och därför bör 

biologiska tester uppmuntras som en 

frivillig förvarnande åtgärd för att 

garantera säkerheten hos kemiskt 

komplexa material avsedda att komma i 

kontakt med livsmedel. Forskning om 

utvecklingen av både analytiska och 

toxikologiska tester bör uppmuntras för att 

säkerställa robusta och ekonomiskt 

hållbara säkerhetsbedömningar av material 

avsedda att komma i kontakt med 

livsmedel till gagn för konsumenterna, 

miljön och tillverkarna. 

Or. fr 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

28.9.2016 A8-0237/3 

Ändringsförslag  3 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 
för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel 

2015/2259(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl N 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

N. Särskilda åtgärder bör grunda sig på 

vetenskapliga belägg. Flera vetenskapliga 

olösta frågor kvarstår och det behövs 

därför mer forskning. 

N. Särskilda åtgärder bör grunda sig på 

vetenskapliga belägg. Flera vetenskapliga 

olösta frågor kvarstår och det behövs 

därför mer forskning. I tveksamma fall bör 

försiktighetsprincipen tillämpas och 

medlemsstaterna bör själva kunna fatta 

beslut om försiktighetsprincipen inte 

tillämpas på EU-nivå. 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/4 

Ändringsförslag  4 

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

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel 

2015/2259(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet bekräftar att 

ramförordningen utgör en solid rättslig 

grund och att förordningens mål 

fortfarande är relevanta. 

1. Europaparlamentet bekräftar att 

ramförordningen utgör en solid rättslig 

grund och att förordningens mål 

fortfarande är relevanta. Parlamentet 

betonar att inget frihandelsavtal får 

möjliggöra att produkter som är 

förbjudna i medlemsstaterna kommer in 

på den inre marknaden. 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/5 

Ändringsförslag  5 

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

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel 

2015/2259(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet påpekar att med 

tanke på förekomsten av de omnämnda 

materialen på EU:s marknad och den risk 

de utgör för folkhälsan och för att bevara 

den inre marknaden för både livsmedel och 

livsmedelsprodukter, bör kommissionen 

skyndsamt prioritera att utarbeta särskilda 

EU-åtgärder för papper och kartong, lack 

och beläggningar, metaller och legeringar 

samt bläck och lim. 

5. Europaparlamentet påpekar att med 

tanke på förekomsten av de omnämnda 

materialen på EU:s marknad och den risk 

de utgör för folkhälsan och för att bevara 

den inre marknaden för både livsmedel och 

livsmedelsprodukter, bör kommissionen 

skyndsamt prioritera att utarbeta särskilda 

EU-åtgärder för plast, papper och kartong, 

lack och beläggningar, metaller och 

legeringar samt bläck och lim. 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/6 

Ändringsförslag  6 

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

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel 

2015/2259(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet är medvetet om 

den viktiga roll som Efsa spelar för 

riskbedömning av ämnen som används i 

material avsedda att komma i kontakt med 

livsmedel och som regleras av särskilda 

åtgärder. Riskbedömningen av ett särskilt 

ämne innebär kostnader och Efsa har 

begränsade resurser. Kommissionen 

uppmanas därför att öka finansieringsnivån 

för Efsa med tanke på det extra arbete som 

krävs med beaktande av det ökade behovet 

av riskanalyser enligt beskrivningen nedan. 

15. Europaparlamentet är medvetet om 

den viktiga roll som Efsa spelar för 

riskbedömning av ämnen som används i 

material avsedda att komma i kontakt med 

livsmedel och som regleras av särskilda 

åtgärder. Riskbedömningen av ett särskilt 

ämne innebär kostnader och Efsa har 

begränsade resurser. Kommissionen 

uppmanas därför att öka finansieringsnivån 

för Efsa med tanke på det extra arbete som 

krävs med beaktande av det ökade behovet 

av riskanalyser enligt beskrivningen nedan. 

Det är inte alltid som forskarsamhället 

och konsumentföreningar instämmer i 

Efsa-yttranden, som när Efsa kom fram 

till att det var ofarligt med bisfenol A i 

många förpackningar avsedda att komma 

i kontakt med livsmedel, särskilt som Efsa 

håller på att ompröva effekterna av 

bisfenol A på immunsystemet. 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/7 

Ändringsförslag  7 

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

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel 

2015/2259(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 34 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet stöder 

forsknings- och innovationsinitiativ som 

syftar till att utveckla nya ämnen för 

användning i material avsedda att komma i 

kontakt med livsmedel, som är bevisat 

säkra för människors hälsa. Parlamentet 

betonar dock att för närvarande bör säkrare 

alternativ inte innehålla bisfenol S som 

ersättning för bisfenol A, eftersom bisfenol 

S kan ha en toxikologisk profil som liknar 

bisfenol A14. 

34. Europaparlamentet stöder 

forsknings- och innovationsinitiativ som 

syftar till att utveckla nya ämnen för 

användning i material avsedda att komma i 

kontakt med livsmedel, som är bevisat 

säkra för människors hälsa. Parlamentet 

betonar dock att för närvarande bör säkrare 

alternativ inte innehålla bisfenol S som 

ersättning för bisfenol A, eftersom bisfenol 

S kan ha en toxikologisk profil som liknar 

bisfenol A14. Nappflaskor, i vilka bisfenol 

A är förbjudet, och andra återanvändbara 

förpackningar avsedda att komma i 

kontakt med livsmedel bör inte innehålla 

andra typer av bisfenol. 

_________________ _________________ 

14 Kommittén för socioekonomisk analys, 

Opinion on an Annex XV dossier 

proposing restrictions on Bisphenol A. 

s.13. 

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

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 

14 Kommittén för socioekonomisk analys, 

Opinion on an Annex XV dossier 

proposing restrictions on Bisphenol A. 

s.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 

Ändringsförslag  8 

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

för ENF-gruppen 
 

 

Betänkande A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel 

2015/2259(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 38 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet beklagar dock 

att även om förklaringarna om 

överensstämmelse är obligatoriska är de 

inte alltid tillgängliga för kontroll av 

efterlevnaden, och att när de är tillgängliga 

är kvaliteten inte alltid tillräckligt hög för 

att de ska vara en tillförlitlig källa till 

dokumentation för överensstämmelse. 

38. (Berör inte den svenska versionen.) 

Or. fr 

 

 


