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2.10.2017 B8-0542/2 

Ændringsforslag  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

for ALDE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 

1107/2009 ved fastlæggelse af videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende 

egenskaber 

Forslag til beslutning 

Betragtning I 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at det således er 

klart, at den faktiske hensigt med dette 

sidste afsnit er reelt at skabe en undtagelse 

fra det udelukkelseskriterium, der er fastsat 

i punkt 3.8.2 i bilag II til forordning (EF) 

nr. 1107/2009; 

I. der henviser til, at dette sidste afsnit 

reelt skaber en undtagelse fra det 

udelukkelseskriterium, der er fastsat i 

punkt 3.8.2 i bilag II til forordning (EF) 

nr. 1107/2009; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/3 

Ændringsforslag  3 

Gerben-Jan Gerbrandy 

for ALDE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 

1107/2009 ved fastlæggelse af videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende 

egenskaber 

Forslag til beslutning 

Betragtning T 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

T. der henviser til, at selv om 

udviklingen i den videnskabelige og 

tekniske viden vil kunne give gyldige 

grunde til at indføre en undtagelse for så 

vidt angår betingelserne for godkendelse af 

stoffer med en planlagt endokrin 

virkemåde, vil en sådan undtagelse kun 

kunne indføres via en 

lovgivningsprocedure med henblik på at 

ændre forordning (EF) nr. 1107/2009 i 

overensstemmelse med artikel 294 TEUF; 

T. der henviser til, at en undtagelse for 

så vidt angår betingelserne for godkendelse 

af stoffer med en planlagt endokrin 

virkemåde kun kan indføres via en 

lovgivningsprocedure med henblik på at 

ændre forordning (EF) nr. 1107/2009 i 

overensstemmelse med artikel 294 i TEUF; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/4 

Ændringsforslag  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

for ALDE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 

1107/2009 ved fastlæggelse af videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende 

egenskaber 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. opfordrer Kommissionen til at 

trække udkastet til forordning tilbage og 

forelægge udvalget et nyt; 

3. opfordrer Kommissionen til at 

trække udkastet til forordning tilbage og 

forelægge udvalget et nyt hurtigst muligt; 

Or. en 

 

 


