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2.10.2017 B8-0542/2 

Pakeitimas 2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

dėl Komisijos reglamento, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų 

savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas, 

projekto 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

I. kadangi tokiu būdu akivaizdu, jog 

paskutinės dalies tikroji paskirtis – sukurti 

realią galimybę nukrypti nuo ribinio 

kriterijaus, nustatyto Reglamento (EB) 

Nr. 1107/2009 II priedo 3.8.2 punkte; 

I. kadangi paskutinė dalis faktiškai 

sukuria galimybę nukrypti nuo ribinio 

kriterijaus, nustatyto Reglamento (EB) 

Nr. 1107/2009 II priedo 3.8.2 punkte; 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

2.10.2017 B8-0542/3 

Pakeitimas 3 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

dėl Komisijos reglamento, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų 

savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas, 

projekto 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

T konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

T. kadangi, net ir tuo atveju, jeigu 

mokslo ir technikos žinių raida pasirodytų 

pagrįsta priežastimi medžiagų, 

pasižyminčių tiksliniu endokrininiu 

veikimo mechanizmu, patvirtinimo 

sąlygoms taikyti nukrypti leidžiančią 

nuostatą, tokia nukrypti leidžiančią 

nuostatą būtų galima nustatyti tik taikant 

teisėkūros procedūrą, kuria pagal SESV 

294 straipsnį iš dalies pakeičiamas 

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009, ; 

T. kadangi tokią nukrypti leidžiančią 

nuostatą dėl medžiagų, pasižyminčių 

tiksliniu endokrininiu veikimo 

mechanizmu, galima nustatyti tik taikant 

teisėkūros procedūrą, kuria pagal SESV 

294 straipsnį iš dalies keičiamas 

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009, ; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/4 

Pakeitimas 4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

dėl Komisijos reglamento, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų 

savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas, 

projekto 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. prašo Komisijos atsiimti savo 

reglamento projektą ir pateikti komitetui 

naują projektą; 

3. prašo Komisijos nedelsiant atsiimti 

savo reglamento projektą ir pateikti 

komitetui naują projektą; 

Or. en 

 

 


