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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

2.10.2017 B8-0542/2 

Τροπολογία  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον 

προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι, 

συνεπώς, σαφές πως η αληθινή πρόθεση 

της τελευταίας αυτής παραγράφου είναι 
ουσιαστικά η δημιουργία παρέκκλισης 

από το απορριπτικό κριτήριο που ορίζεται 

στο σημείο 3.8.2 του παραρτήματος ΙΙ του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·  

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

τελευταία αυτή παράγραφος ουσιαστικά 

δημιουργεί παρέκκλιση από το 

απορριπτικό κριτήριο που ορίζεται στο 

σημείο 3.8.2 του παραρτήματος ΙΙ του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· 
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2.10.2017 B8-0542/3 

Τροπολογία  3 

Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον 

προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Κ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και 

αν οι εξελίξεις στο πεδίο της 

επιστημονικής και τεχνικής γνώσης 

παρείχαν βάσιμους λόγους για την 

προσθήκη παρέκκλισης όσον αφορά τις 

συνθήκες έγκρισης ουσιών με 

επιδιωκόμενο ενδοκρινικό τρόπο δράσης, 

μια τέτοια παρέκκλιση θα μπορούσε να 

προστεθεί μόνο μέσω νομοθετικής 

διαδικασίας για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, 

σύμφωνα με το άρθρο 294 της ΣΛΕΕ·  

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 

παρέκκλιση όσον αφορά τις συνθήκες 

έγκρισης ουσιών με επιδιωκόμενο 

ενδοκρινικό τρόπο δράσης μπορεί να 

δημιουργηθεί μόνο μέσω νομοθετικής 

διαδικασίας για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, 

σύμφωνα με το άρθρο 294 της ΣΛΕΕ· 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/4 

Τροπολογία  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον 

προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το 

σχέδιο κανονισμού της και να υποβάλει 

νέο σχέδιο στην επιτροπή· 

3. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το 

σχέδιο κανονισμού της και να υποβάλει 

νέο σχέδιο στην επιτροπή χωρίς 

καθυστέρηση· 

Or. en 

 

 


