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2.10.2017 B8-0542/2 

Predlog spremembe  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog resolucije B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo 

znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker je torej jasno, da je dejanski 

namen zadnjega odstavka dejansko 

določiti odstopanja od izločitvenega 

merila, določenega v točki 3.8.2 Priloge II 

k Uredbi (ES) št. 1107/2009; 

I. ker zadnji odstavek dejansko 

določa odstopanja od izločitvenega merila, 

določenega v točki 3.8.2 Priloge II k 

Uredbi (ES) št. 1107/2009; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/3 

Predlog spremembe  3 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog resolucije B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo 

znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava T 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

T. ker bi se lahko odstopanje glede 

pogojev za odobritev snovi z namernim 

endokrinim načinom delovanja uvedlo le s 

pomočjo zakonodajnega postopka za 

spremembo Uredbe (ES) št. 1107/2009 v 

skladu s členom 294 PDEU, tudi če bi 

razvoj znanstvenih in tehničnih dognanj 

omogočil veljavne razloge za uvedbo 

takšnega odstopanja; 

T. ker se lahko odstopanje glede 

pogojev za odobritev snovi z namernim 

endokrinim načinom delovanja ustvari le s 

pomočjo zakonodajnega postopka za 

spremembo Uredbe (ES) št. 1107/2009 v 

skladu s členom 294 PDEU; 

Or. en 



 

AM\1135836SL.docx  PE611.468v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

2.10.2017 B8-0542/4 

Predlog spremembe  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog resolucije B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo 

znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poziva Komisijo, naj umakne 

osnutek uredbe in odboru predloži novega; 

3. poziva Komisijo, naj umakne 

osnutek uredbe in odboru nemudoma 

predloži novega; 

Or. en 

 

 


