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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

2.10.2017 B8-0542/2 

Muudatusettepanek  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa ja 

sätestatakse teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste 

määramiseks 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus I 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

I. arvestades, et seega on selge, et 

viimase lõigu tegelik taotlus on luua erand 

määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punktis 

3.8.2 kindlaks määratud 

välistamiskriteeriumist; 

I. arvestades, et viimase lõiguga 

luuakse tegelikult erand määruse (EÜ) 

nr 1107/2009 II lisa punktis 3.8.2 kindlaks 

määratud välistamiskriteeriumist; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

2.10.2017 B8-0542/3 

Muudatusettepanek  3 

Gerben-Jan Gerbrandy 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa ja 

sätestatakse teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste 

määramiseks 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus T 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

T. arvestades, et isegi kui teaduse ja 

tehnika areng annab usaldusväärsed 

alused erandi kehtestamiseks kavandatud 

endokriinse toimemehhanismiga 

kemikaalide heakskiitmise tingimuste 

suhtes, saab selle erandi kehtestada vaid 

seadusandliku menetlusega, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 1107/2009 

kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikliga 294; 

T. arvestades, et erandi kavandatud 

endokriinse toimemehhanismiga 

kemikaalide heakskiitmise tingimuste 

suhtes saab luua vaid seadusandliku 

menetlusega, millega muudetakse määrust 

(EÜ) nr 1107/2009 kooskõlas Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikliga 294; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

2.10.2017 B8-0542/4 

Muudatusettepanek  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa ja 

sätestatakse teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste 

määramiseks 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. palub komisjonil määruse eelnõu 

tagasi võtta ja esitada komiteele uue 

eelnõu; 

3. palub komisjonil määruse eelnõu 

tagasi võtta ja esitada komiteele 

viivitamata uue eelnõu; 

Or. en 

 

 


