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2.10.2017 B8-0542/2 

Poprawka  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik II do rozporządzenia 

(WE) nr 1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości 

zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że jasne jest 

zatem, iż faktyczny cel tego ostatniego 

akapitu to skuteczne wprowadzenie 

odstępstwa od kryterium wykluczającego 

określonego w pkt 3.8.2 załącznika II do 

rozporządzenia (WE) nr 1107/2009; 

I. mając na uwadze, że ten ostatni 

akapit skutecznie wprowadza odstępstwo 
od kryterium wykluczającego określonego 

w pkt 3.8.2 załącznika II do 

rozporządzenia (WE) nr 1107/2009; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/3 

Poprawka  3 

Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik II do rozporządzenia 

(WE) nr 1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości 

zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego 

Projekt rezolucji 

Motyw T 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

T. mając na uwadze, że gdyby nawet 

postęp wiedzy naukowej i technicznej miał 

dostarczyć uzasadnionych podstaw do 

wprowadzenia odstępstwa w kwestii 

warunków zatwierdzania substancji o 

zamierzonym działaniu endokrynnym, 

odstępstwo to można by było wprowadzić 

jedynie w drodze procedury 

ustawodawczej mającej na celu zmianę 

rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 

zgodnie z art. 294 TFUE; 

T. mając na uwadze, że odstępstwo w 

kwestii warunków zatwierdzania substancji 

o zamierzonym działaniu endokrynnym 

można wprowadzić jedynie w drodze 

procedury ustawodawczej mającej na celu 

zmianę rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 

zgodnie z art. 294 TFUE; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/4 

Poprawka  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik II do rozporządzenia 

(WE) nr 1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości 

zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa Komisję do wycofania 

projektu rozporządzenia oraz do 

przedłożenia komitetowi nowego projektu; 

3. wzywa Komisję do wycofania 

projektu rozporządzenia oraz do 

przedłożenia komitetowi nowego projektu 

bez zwłoki; 

Or. en 

 

 


