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2.10.2017 B8-0542/2 

Amendamentul  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

 

Propunere de rezoluție B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 

1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care 

perturbă sistemul endocrin 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât, prin urmare, este clar că 

intenția reală a acestui ultim alineat este 

de a introduce în mod concret o derogare 

de la criteriul de limitare prevăzut la 

punctul 3.8.2. din anexa II la Regulamentul 

(CE) nr. 1107/2009; 

I. întrucât, prin urmare, acest ultim 

alineat introduce în mod concret o 

derogare de la criteriul de limitare prevăzut 

la punctul 3.8.2. din anexa II la 

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/3 

Amendamentul  3 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

 

Propunere de rezoluție B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 

1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care 

perturbă sistemul endocrin 

Propunere de rezoluție 

Considerentul T 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

T. întrucât, chiar și în cazul în care 

evoluția cunoștințelor științifice și tehnice 

ar oferi motive valide pentru a introduce o 

derogare în ceea ce privește condițiile de 

aprobare a substanțelor cu un mod de 

acțiune endocrin prevăzut, o astfel de 

derogare nu ar putea fi introdusă decât 

printr-o procedură legislativă de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 în 

conformitate cu articolul 294 din TFUE; 

T. întrucât o derogare în ceea ce 

privește condițiile de aprobare a 

substanțelor cu un mod de acțiune endocrin 

prevăzut poate fi introdusă doar printr-o 

procedură legislativă de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 în 

conformitate cu articolul 294 din TFUE; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/4 

Amendamentul  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

 

Propunere de rezoluție B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 

1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care 

perturbă sistemul endocrin 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. solicită Comisiei să își retragă 

proiectul de regulament și să prezinte 

comitetului un alt proiect; 

3. solicită Comisiei să își retragă 

proiectul de regulament și să prezinte 

comitetului un alt proiect fără întârziere; 

Or. en 

 

 


