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2.10.2017 B8-0542/2 

Изменение  2 

Гербен-Ян Гербранди 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-0542/2017 

Юте Гутеланд, Бас Ейкхаут 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Проект на регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) 

№ 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, 

нарушаващи функциите на ендокринната система 

Предложение за резолюция 

Съображение И 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че 

следователно става ясно, че 

действителното намерение с този 

последен параграф е ефективно да се 

създаде дерогация от критерия за 

изключване, предвиден в точка 3.8.2. от 

приложение II към Регламент (ЕО) 

№ 1107/2009; 

И. като има предвид, че този 

последен параграф ефективно създава 

дерогация от критерия за изключване, 

предвиден в точка 3.8.2. от 

приложение II към Регламент (ЕО) 

№ 1107/2009; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/3 

Изменение  3 

Гербен-Ян Гербранди 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция   

Юте Гутеланд, Бас Ейкхаут 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Проект на регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) 

№ 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, 

нарушаващи функциите на ендокринната система 

Предложение за резолюция 

Съображение У 

 

Предложение за резолюция Изменение 

У. като има предвид, че дори ако 

развитието на научните и 

техническите познания предостави 

основателни причини за въвеждане на 

дерогация по отношение на условията за 

одобрение на вещества, предвидени да 

въздействат по ендокринен път, 

подобна дерогация може да бъде 

въведена само посредством 

законодателна процедура за изменение 

на Регламент (ЕО) № 1107/2009 в 

съответствие с член 294 от ДФЕС; 

У. като има предвид, че дерогация 

по отношение на условията за 

одобрение на вещества, предвидени да 

въздействат по ендокринен път, може да 

бъде създадена само посредством 

законодателна процедура за изменение 

на Регламент (ЕО) № 1107/2009 в 

съответствие с член 294 от ДФЕС; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/4 

Изменение  4 

Гербен-Ян Гербранди 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-0542/2017 

Юте Гутеланд, Бас Ейкхаут 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Проект на регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) 

№ 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, 

нарушаващи функциите на ендокринната система 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. отправя искане към Комисията да 

оттегли проекта на регламент и да внесе 

нов проект в комисията; 

3. отправя искане към Комисията 

незабавно да оттегли проекта на 

регламент и да внесе нов проект в 

комисията; 

Or. en 

 

 


