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2.10.2017 B8-0542/2 

Ändringsförslag  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Förslag till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 

1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande 

egenskaper 

Förslag till resolution 

Skäl I 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

I. Det står därmed klart att den 

faktiska avsikten med detta sista stycke är 

att verkligen skapa ett undantag från det 

uteslutningskriterium som fastställs i punkt 

3.8.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 

1107/2009. 

I. Detta sista stycke skapar de facto 

ett undantag från det uteslutningskriterium 

som fastställs i punkt 3.8.2 i bilaga II till 

förordning (EG) nr 1107/2009. 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/3 

Ändringsförslag  3 

Gerben-Jan Gerbrandy 

för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Förslag till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 

1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande 

egenskaper 

Förslag till resolution 

Skäl T 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

T. Även om den vetenskapliga och 

tekniska utvecklingen skulle 

tillhandahålla giltiga skäl för att införa ett 

undantag vad gäller villkoren för 

godkännande av ämnen med en avsedd 

hormonell verkningsmekanism, skulle ett 

sådant undantag kunna införas endast 

genom ett lagstiftningsförfarande för 

ändring av förordning (EG) nr 1107/2009 i 

enlighet med artikel 294 i EUF-fördraget. 

T. Ett undantag vad gäller villkoren 

för godkännande av ämnen med en avsedd 

hormonell verkningsmekanism kan göras 

endast genom ett lagstiftningsförfarande 

för ändring av förordning (EG) 

nr 1107/2009 i enlighet med artikel 294 i 

EUF-fördraget. 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/4 

Ändringsförslag  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Förslag till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 

1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande 

egenskaper 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att dra tillbaka sitt förslag 

till förordning och att lägga fram ett nytt 

för kommittén. 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utan dröjsmål dra 

tillbaka sitt förslag till förordning och att 

lägga fram ett nytt för kommittén. 

Or. en 

 

 


