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2.10.2017 B8-0542/2 

Grozījums Nr.  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

par projektu Komisijas regulai, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikumu, 

aprakstot zinātniskus kritērijus endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai 

Rezolūcijas priekšlikums 

I apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

I. tā kā līdz ar to ir skaidrs, ka minētā 

pēdējā punkta patiesais nolūks ir faktiski 

radīt atkāpi no Regulas (EK) No 

1107/2009 II pielikuma 3.8.2. punktā 

paredzētajiem izslēgšanas kritērijiem; 

I. tā kā minētais pēdējais punkts 

faktiski rada atkāpi no Regulas (EK) 

Nr. 1107/2009 II pielikuma 3.8.2. punktā 

paredzētajiem izslēgšanas kritērijiem; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/3 

Grozījums Nr.  3 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

par projektu Komisijas regulai, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikumu, 

aprakstot zinātniskus kritērijus endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai 

Rezolūcijas priekšlikums 

T apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

T. tā kā pat tad, ja jauni zinātniskie 

un tehniskie dati dotu pienācīgu 

pamatojumu atkāpes ieviešanai attiecībā 

uz tādu vielu apstiprināšanas 

nosacījumiem, kurām ir paredzēts 

endokrīnās iedarbības veids, šādu atkāpi 

saskaņā ar LESD 294. pantu varētu ieviest 

tikai, ar likumdošanas procedūru grozot 

Regulu (EK) Nr. 1107/2009; 

T. tā kā atkāpi attiecībā uz tādu vielu 

apstiprināšanas nosacījumiem, kurām ir 

paredzēts endokrīnās iedarbības veids, 

saskaņā ar LESD 294. pantu var ieviest 

tikai, ar likumdošanas procedūru grozot 

Regulu (EK) Nr. 1107/2009; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/4 

Grozījums Nr.  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

par projektu Komisijas regulai, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikumu, 

aprakstot zinātniskus kritērijus endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. prasa Komisijai atsaukt regulas 

projektu un iesniegt komitejai jaunu 

projektu; 

3. prasa Komisijai nekavējoties 

atsaukt regulas projektu un iesniegt 

komitejai jaunu projektu; 

Or. en 

 

 


