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2.10.2017 B8-0542/2 

Tarkistus  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteen II muuttamisesta 

vahvistamalla tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien 

määrittämiseksi 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. katsoo, että näin ollen on selvää, 

että kyseisellä viimeisellä kohdalla on 

tosiasiallisesti tarkoitus luoda asetuksen 

(EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevassa 

3.8.2 kohdassa vahvistetun 

poissulkemisperusteen soveltamista 

koskeva poikkeus; 

I. katsoo, että kyseisellä viimeisellä 

kohdalla tosiasiallisesti luodaan asetuksen 

(EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevassa 

3.8.2 kohdassa vahvistetun 

poissulkemisperusteen soveltamista 

koskeva poikkeus; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/3 

Tarkistus  3 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteen II muuttamisesta 

vahvistamalla tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien 

määrittämiseksi 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan T kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

T. katsoo, että vaikka tieteellisen ja 

teknisen tietämyksen kehittyminen 

tarjoaisi pätevät perusteet aineiden, joilla 

on tavoiteltu hormonaalinen vaikutustapa, 

hyväksynnän ehtoja koskevan poikkeuksen 

myöntämiselle, tällainen poikkeus 

voitaisiin myöntää vain 

lainsäädäntömenettelyllä, jolla muutetaan 

asetusta (EY) N:o 1107/2009 Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT) 294 artiklan mukaisesti; 

T. katsoo, että aineiden, joilla on 

tavoiteltu hormonaalinen vaikutustapa, 

hyväksynnän ehtoja koskeva poikkeus 

voidaan ottaa käyttöön vain 

lainsäädäntömenettelyllä, jolla muutetaan 

asetusta (EY) N:o 1107/2009 Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT) 294 artiklan mukaisesti; 

Or. en 
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Tarkistus  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteen II muuttamisesta 

vahvistamalla tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien 

määrittämiseksi 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. pyytää komissiota peruuttamaan 

ehdotuksen asetukseksi ja toimittamaan 

komitealle uuden ehdotuksen; 

3. pyytää komissiota peruuttamaan 

ehdotuksen asetukseksi ja toimittamaan 

komitealle viipymättä uuden ehdotuksen; 

Or. en 

 

 


