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Amendamentul  1 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Tribunalului din 16 decembrie 2015 

Propunere comună de rezoluție 

Referirea 7 a (nouă) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere declarația de consens a 

Institutului federal german pentru 

evaluarea riscurilor (BfR) privind 

principiile științifice pentru identificarea 

perturbatorilor endocrini1, 

_______________ 

1 http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-

principles-for-the-identification-of-endocrine-

disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf 

Or. en 

http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf
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Amendamentul  2 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Tribunalului din 16 decembrie 2015 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât raportul UNEP/OMS a calificat 

perturbatorii endocrini drept o amenințare 

mondială și menționează, printre altele, 

incidența ridicată și frecvența tot mai 

mare în rândul populației a multor 

tulburări endocrine, constatând totodată 

că se observă efecte de natură endocrină 
și în rândul populațiilor de animale 

sălbatice; întrucât noi dovezi atestă 

efectele adverse asupra reproducerii 

(infertilitate, cancer, malformații) pe care 

le are expunerea la perturbatori endocrini 

și întrucât există, de asemenea, din ce în 

ce mai multe dovezi ale efectelor acestor 

substanțe chimice asupra funcțiilor 

tiroidiene și cerebrale, a obezității, a 

metabolismului, precum și asupra 

homeostaziei insulinei și a glucozei; 

D. întrucât raportul UNEP/OMS a calificat 

perturbatorii endocrini drept o amenințare 

mondială emergentă și menționează noi 

dovezi potrivit cărora există o legătură 

între perturbatorii endocrini și un număr 

de efecte adverse asupra sănătății; întrucât 

același raport recunoaște, de asemenea, 

complexitatea problemei și existența unor 

lacune semnificative de cunoștințe, pentru 

care vor fi necesare studii și dovezi 

suplimentare; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Tribunalului din 16 decembrie 2015 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul G 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât, la 28 martie 2013, Grupul 

consultativ de experți privind perturbatorii 

endocrini, creat de Comisie și coordonat de 

Centrul Comun de Cercetare (JRC), a 

adoptat un raport privind principalele 

probleme științifice legate de identificarea 

și caracterizarea perturbatorilor endocrini; 

întrucât, la momentul respectiv, era 

disponibilă o propunere finalizată privind 

criteriile științifice, care reprezenta 

rezultatul a trei ani de muncă a serviciilor 

competente; 

G. întrucât, la 28 martie 2013, Grupul 

consultativ de experți privind perturbatorii 

endocrini, creat de Comisie și coordonat de 

Centrul Comun de Cercetare (JRC), a 

adoptat un raport privind principalele 

probleme științifice legate de identificarea 

și caracterizarea perturbatorilor endocrini; 

întrucât o propunere preliminară a fost 

redactată după trei ani de muncă a 

serviciilor competente; 

Or. en 
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Amendamentul  4 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Tribunalului din 16 decembrie 2015 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul H 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât Tribunalul a declarat, de 

asemenea, că nicio dispoziție a 

Regulamentului (UE) nr. 528/2012 nu 

impune o evaluare a impactului criteriilor 

științifice bazate pe riscuri și, chiar dacă 

Comisia ar considera necesară o astfel de 

evaluare a impactului, acest lucru nu ar 

exonera-o de respectarea termenului 

prevăzut în regulament (punctul 74 din 

hotărâre); 

H. întrucât Tribunalul a declarat, de 

asemenea, că nicio dispoziție a 

Regulamentului (UE) nr. 528/2012 nu 

impune o evaluare a impactului criteriilor 

științifice și, chiar dacă Comisia ar 

considera necesară o astfel de evaluare a 

impactului, acest lucru nu ar exonera-o de 

respectarea termenului prevăzut în 

regulament (punctul 74 din hotărâre); 

Or. en 
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Amendamentul  5 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Tribunalului din 16 decembrie 2015 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul I 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât Tribunalul a decis, de asemenea, 

că stabilirea criteriilor științifice se poate 

face numai în mod obiectiv, pe baza 

datelor științifice referitoare la sistemul 

endocrin, fără alte considerente, în special 

de natură economică (punctul 71 din 

hotărâre); întrucât Tribunalul a clarificat 

astfel faptul că o evaluare a impactului 

socioeconomic nu își are locul într-o 

decizie științifică; 

I. întrucât Tribunalul a decis, de asemenea, 

că stabilirea criteriilor științifice se poate 

face numai în mod obiectiv, pe baza 

datelor științifice referitoare la sistemul 

endocrin, fără alte considerente, în special 

de natură economică (punctul 71 din 

hotărâre); întrucât Tribunalul nu a interzis 

însă în mod expres efectuarea unei 

analize propriu-zise a impactului; 

Or. en 
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Amendamentul  6 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Tribunalului din 16 decembrie 2015 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul J 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât Tribunalul a decis, de asemenea, 

că, în contextul aplicării competențelor 

delegate acesteia de către legislator, 

Comisia nu are dreptul să pună la îndoială 

echilibrul normativ stabilit de legislator 

între îmbunătățirea pieței interne și 

protecția atât a sănătății umane și a celei 

animale, cât și a mediului (punctul 72 din 

hotărâre); întrucât Tribunalul a clarificat 

astfel faptul că este inoportună aprecierea 

de către Comisie, în cadrul unei evaluări a 

impactului legate de adoptarea unui act 

delegat, a modificărilor normative aduse 

legislației sectoriale; 

J. întrucât Tribunalul a decis, de asemenea, 

că, în contextul aplicării competențelor 

delegate acesteia de către legislator, 

Comisia nu are dreptul să pună la îndoială 

echilibrul normativ stabilit de legislator 

între îmbunătățirea pieței interne și 

protecția atât a sănătății umane și a celei 

animale, cât și a mediului (punctul 72 din 

hotărâre); întrucât Tribunalul a clarificat 

astfel faptul că, în exercitarea 

competențelor care i-au fost delegate de 

către legislator, Comisia nu poate să pună 

la îndoială acest echilibru și nu poate, din 

niciun motiv, de una singură, să pună sub 

semnul întrebării obligația clară, precisă 

și necondiționată care îi revine Comisiei 

de a adopta actele delegate și de a nu se 

abține de la adoptarea acestora; 

Or. en 
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Amendamentul  7 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Tribunalului din 16 decembrie 2015 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul M 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât, în cadrul ședinței plenare a 

Parlamentului din februarie 2016, Vytenis 

Andriukaitis, comisarul responsabil de 

sănătate și siguranța alimentară, a anunțat 

că Comisia va continua totuși evaluarea 

impactului, deoarece o consideră „un 

instrument util și chiar esențial care să-i 

ghideze viitoarea decizie cu privire la 

criterii”; 

M. întrucât, în cadrul ședinței plenare a 

Parlamentului din februarie 2016, Vytenis 

Andriukaitis, comisarul responsabil de 

sănătate și siguranța alimentară, a anunțat 

intenția Comisiei de a propune înainte de 

vara acestui an criterii științifice pentru 

stabilirea proprietăților care afectează 

sistemul endocrin; 

Or. en 
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Amendamentul  8 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Tribunalului din 16 decembrie 2015 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul N 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât Comisia are obligația de a 

efectua evaluări ale impactului în cazul 

inițiativelor legislative și nelegislative care 

pot avea efecte economice, de mediu sau 

sociale semnificative, pentru a identifica 

soluții alternative, evaluările de impact 

fiind astfel instrumente prețioase care ajută 

autoritățile de reglementare să evalueze 

diversele opțiuni de politică, dar nu să 

determine chestiunile științifice; 

N. întrucât Comisia are obligația de a 

efectua evaluări ale impactului în cazul 

inițiativelor legislative și nelegislative care 

pot avea efecte economice, de mediu sau 

sociale semnificative, pentru a identifica 

soluții alternative, evaluările de impact 

fiind astfel instrumente prețioase care ajută 

autoritățile de reglementare să evalueze 

diversele opțiuni de politică, care vizează 

adeseori și chestiuni științifice; 

Or. en 
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Amendamentul  9 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Tribunalului din 16 decembrie 2015 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul P 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

P. întrucât, prin urmare, nu există niciun 

dubiu că Comisia nu a întreprins încă 

nicio măsură pentru a se conforma 

hotărârii Tribunalului, ci, dimpotrivă, se 

arată persistentă în încălcarea legislației 

UE constatată de Tribunal, încălcând deci 

în prezent și articolul 266 din TFUE; 

P. întrucât, în cadrul ședinței plenare a 

Parlamentului din 25 mai, comisarul 

Andriukaitis a făcut încă o declarație, 

potrivit căreia la 15 iunie ar urma să fie 

făcută o propunere privind criteriile 

legate de afectarea sistemului endocrin; 

întrucât, prin urmare, nu există niciun 

dubiu că Comisia întreprinde măsuri 

pentru a se conforma hotărârii Tribunalului 

și, atunci când își va respecta acest 

angajament, se va putea considera că și-a 

îndeplinit obligațiile legale; 

Or. en 
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Amendamentul  10 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Tribunalului din 16 decembrie 2015 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

1. condamnă Comisia nu numai pentru că 

nu și-a îndeplinit obligația de a adopta acte 

delegate în temeiul Regulamentului (UE) 

nr. 528/2012, ci și pentru că nu și-a 

îndeplinit obligațiile instituționale 

prevăzute chiar în textul tratatelor, mai 

exact la articolul 266 din TFUE; 

1. ia act de hotărârea Tribunalului în care 

se afirmă că Comisia nu și-a respectat 

obligația de a adopta acte delegate în 

temeiul Regulamentului (UE) nr. 

528/2012; recunoaște că articolul 266 din 

TFUE nu prevede niciun termen-limită 
pentru adoptarea măsurilor în vederea 

respectării hotărârii, dar observă că din 

jurisprudență rezultă că instituției trebuie 

să i se acorde „o perioadă de timp 

rezonabilă” în acest scop; recunoaște, de 

asemenea, că este dificil să se ajungă la 

un consens științific privind modul în care 

ar trebui stabilite aceste criterii; 

Or. en 
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Amendamentul  11 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Tribunalului din 16 decembrie 2015 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că Tribunalul a hotărât că 

stabilirea criteriilor științifice se poate face 

numai în mod obiectiv, pe baza datelor 

științifice referitoare la sistemul endocrin, 

fără alte considerente, în special de natură 

economică, și că Comisia nu are dreptul să 

modifice echilibrul normativ stabilit într-un 

act fundamental, aplicând competențele ce 

i-au fost delegate în temeiul articolului 290 

din TFUE, aspect analizat totuși de 

Comisie în evaluarea sa de impact; 

3. subliniază că Tribunalul a hotărât că 

stabilirea criteriilor științifice se poate face 

numai în mod obiectiv, pe baza datelor 

științifice referitoare la sistemul endocrin, 

fără alte considerente, în special de natură 

economică, că, în exercitarea 

competențelor care i-au fost delegate de 

către legislator, Comisia nu poate să pună 

sub semnul întrebării echilibrul normativ 

stabilit într-un act fundamental, aplicând 

competențele ce i-au fost delegate în 

temeiul articolului 290 din TFUE, și că 

Comisia nu poate, din niciun motiv, de 

una singură, să pună sub semnul 

întrebării obligația clară, precisă și 

necondiționată care îi revine Comisiei de 

a adopta actele delegate și de a nu se 

abține de la adoptarea acestora; 

 

Or. en 
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Amendamentul  12 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Tribunalului din 16 decembrie 2015 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

4. invită Comisia să-și îndeplinească fără 

întârziere obligațiile prevăzute la articolul 

266 din TFUE și să adopte imediat criterii 

științifice bazate pe riscuri pentru 

determinarea proprietăților ce afectează 

sistemul endocrin; 

4. invită Comisia să-și îndeplinească fără 

întârziere obligațiile prevăzute la articolul 

266 din TFUE și să adopte imediat criterii 

științifice pentru determinarea 

proprietăților ce afectează sistemul 

endocrin, care să fie solide din punct de 

vedere științific și adecvate scopurilor 

normative, pe baza unei evaluări 

cuprinzătoare a riscurilor efectuate cu 

ajutorul unor cunoștințe științifice actuale 

solicitate de Parlament în raportul său 

referitor la protecția sănătății publice 

împotriva perturbatorilor endocrini; 

Or. en 

 

 


