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2.10.2017 B8-0542/2 

Alteração  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

sobre o projeto de regulamento da Comissão que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 

1107/2009 estabelecendo critérios científicos para a determinação das propriedades 

desreguladoras do sistema endócrino 

Proposta de resolução 

Considerando I 

 

Proposta de resolução Alteração 

I. Considerando que é, por 

conseguinte, claro que a verdadeira 

intenção deste último parágrafo é criar 

efetivamente uma derrogação ao critério de 

exclusão estabelecido no ponto 3.8.2 do 

anexo II do Regulamento (CE) n.º 

1107/2009; No 1107/2009; 

I. Considerando que este último 

parágrafo cria efetivamente uma 

derrogação ao critério de exclusão 

estabelecido no ponto 3.8.2 do anexo II do 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009; No 

1107/2009; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/3 

Alteração  3 

Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução   

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

sobre o projeto de regulamento da Comissão que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 

1107/2009 estabelecendo critérios científicos para a determinação das propriedades 

desreguladoras do sistema endócrino 

Proposta de resolução 

Considerando T 

 

Proposta de resolução Alteração 

T. Considerando que mesmo que a 

evolução dos conhecimentos científicos e 

técnicos fornecesse uma justificação 

válida para a introdução de uma 

derrogação no que respeita às condições de 

aprovação de substâncias com um modo de 

ação endócrino pretendido, essa 

derrogação só pode ser introduzida através 

de um processo legislativo destinado a 

alterar o Regulamento (CE)  n.º 1107/2009, 

em conformidade com o artigo 294.º do 

TFUE; 

T. Considerando que uma derrogação 

no que respeita às condições de aprovação 

de substâncias com um modo de ação 

endócrino pretendido só pode ser criada 

através de um processo legislativo 

destinado a alterar o Regulamento (CE) 

n.º 1107/2009, em conformidade com o 

artigo 294.º do TFUE; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/4 

Alteração  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

sobre o projeto de regulamento da Comissão que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 

1107/2009 estabelecendo critérios científicos para a determinação das propriedades 

desreguladoras do sistema endócrino 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Solicita à Comissão que retire o seu 

projeto de regulamento e que apresente um 

novo projeto ao comité; 

3. Solicita à Comissão que retire o seu 

projeto de regulamento e que apresente um 

novo projeto ao comité sem demora; 

Or. en 

 

 


