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2.10.2017 B8-0542/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v mene skupiny ALDE 

 

Návrh uznesenia B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 

stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

I. keďže je preto jasné, že skutočným 

zámerom posledného odseku je v podstate 

vytvoriť výnimku z hraničného kritéria 

stanoveného v bode 3.8.2. prílohy II 

nariadenia (ES) č. 1107/2009; 

I. keďže tento posledný odsek v 

podstate vytvára výnimku z hraničného 

kritéria stanoveného v bode 3.8.2. prílohy 

II nariadenia (ES) č. 1107/2009; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v mene skupiny ALDE 

 

Návrh uznesenia B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 

stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie T 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

T. keďže aj v prípade, že by 

v dôsledku vývoja vedeckých 

a technických poznatkov nastali pádne 

dôvody na zavedenie výnimky, pokiaľ ide 

o podmienky schvaľovania látok so 

zamýšľaným pôsobením na endokrinný 

systém, takúto výnimku by bolo možné 

zaviesť len na základe legislatívneho 

postupu s cieľom zmeniť nariadenie (ES) 

č. 1107/2009 v súlade s článkom 294 

ZFEÚ; 

T. keďže výnimka, pokiaľ ide 

o podmienky schvaľovania látok so 

zamýšľaným pôsobením na endokrinný 

systém, môže byť vytvorená len na základe 

legislatívneho postupu s cieľom zmeniť 

nariadenie (ES) č. 1107/2009 v súlade 

s článkom 294 ZFEÚ; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v mene skupiny ALDE 

 

Návrh uznesenia B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 

stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. žiada Komisiu, aby stiahla svoj 

návrh nariadenia a aby preložila výboru 

nový návrh: 

3. žiada Komisiu, aby stiahla svoj 

návrh nariadenia a aby výboru 

bezodkladne predložila nový návrh: 

Or. en 

 

 


