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MT Magħquda fid-diversità MT 

2.10.2017 B8-0542/2 

Emenda  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II għar-Regolament (KE) 

Nru 1107/2009 billi jistabbilixxi l-kriterji xjentifiċi biex jiġu ddeterminati sustanzi li jfixklu s-

sistema endokrinali 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa I 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

I. billi għalhekk huwa ċar li l-

intenzjoni attwali ta' dan l-aħħar paragrafu 

hi li effettivament joħloq deroga mill-

kriterju ta' limitu imniżżel fil-punt 3.8.2 

tal-Anness II għar-Regolament (KE) 

Nru 1107/2009; 

I. billi dan l-aħħar paragrafu 

effettivament joħloq deroga mill-kriterju ta' 

limitu imniżżel fil-punt 3.8.2 tal-Anness II 

għar-Regolament (KE) Nru 1107/2009; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/3 

Emenda  3 

Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II għar-Regolament (KE) 

Nru 1107/2009 billi jistabbilixxi l-kriterji xjentifiċi biex jiġu ddeterminati sustanzi li jfixklu s-

sistema endokrinali 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa T 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

T. billi, anke li kieku l-iżviluppi fl-

għarfien xjentifiku u tekniku kellhom 

jipprovdu raġunijiet validi biex tiddaħħal 
deroga f'dak li jirrigwarda l-kundizzjonijiet 

għall-approvazzjoni ta' sustanzi b'modalità 

ta' azzjoni endokrinali intenzjonata, tali 

deroga tista' tiddaħħal biss permezz ta' 

proċedura leġiżlattiva li temenda r-

Regolament (KE) Nru 1107/2009 bi qbil 

mal-Artikolu 294 tat-TFUE;  

T. billi deroga f'dak li jirrigwarda l-

kundizzjonijiet għall-approvazzjoni ta' 

sustanzi b'modalità ta' azzjoni endokrinali 

intenzjonata tista' tinħoloq biss permezz ta' 

proċedura leġiżlattiva li temenda r-

Regolament (KE) Nru 1107/2009 bi qbil 

mal-Artikolu 294 tat-TFUE; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/4 

Emenda  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II għar-Regolament (KE) 

Nru 1107/2009 billi jistabbilixxi l-kriterji xjentifiċi biex jiġu ddeterminati sustanzi li jfixklu s-

sistema endokrinali 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3. Jitlob lill-Kummissjoni tirtira l-

abbozz ta' regolament tagħha u tippreżenta 

wieħed ġdid lill-kumitat; 

3. Jitlob lill-Kummissjoni tirtira l-

abbozz ta' regolament tagħha u tippreżenta 

wieħed ġdid lill-kumitat mingħajr 

dewmien; 

Or. en 

 

 


