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2.10.2017 B8-0542/2 

Pozměňovací návrh  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se 

vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že je tedy jasné, 

že skutečným úmyslem tohoto posledního 

odstavce je účinně vytvořit výjimku z 

vylučovacího kritéria stanoveného v bodu 

3.8.2 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009; 

I. vzhledem k tomu, že tento poslední 

odstavec prakticky vytváří výjimku z 

vylučovacího kritéria stanoveného v bodu 

3.8.2 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/3 

Pozměňovací návrh  3 

Gerben-Jan Gerbrandy 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se 

vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění T 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

T. vzhledem k tomu, že i v případě, že 

by vývoj vědeckých a technických 

poznatků poskytl pádné důvody pro 

výjimku, pokud jde o podmínky 

schvalování látek se zamýšleným 

způsobem účinku na endokrinní systém, 

mohla by být tato výjimka zavedena pouze 

v rámci legislativního postupu za účelem 

změny nařízení (ES) č. 1107/2009 

v souladu s článkem 294 SFEU; 

T. vzhledem k tomu, že výjimka, 

pokud jde o podmínky schvalování látek se 

zamýšleným způsobem účinku na 

endokrinní systém, může být vytvořena 

pouze v rámci legislativního postupu za 

účelem změny nařízení (ES) č. 1107/2009 

v souladu s článkem 294 SFEU; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/4 

Pozměňovací návrh  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se 

vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vyzývá Komisi, aby vzala návrh 

nařízení zpět a předložila výboru nový 

návrh; 

3. vyzývá Komisi, aby vzala návrh 

nařízení zpět a neprodleně výboru 

předložila nový návrh; 

Or. en 

 

 


