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Muudatusettepanek 1
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fraktsiooni GUE/NGL nimel
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Resolutsiooni ettepanek B9-0203/2020
Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz, Eleonora Evi
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 
seoses toimeainete beflubutamiidi, benalaksüüli, bentiavalikarbi, bifenasaadi, boskaliidi, 
bromoksüniili, kaptaani, tsüasofamiidi, dimetomorfi, etefooni, etoksasooli, famoksadooni, 
fenamifossi, flumioksasiini, fluoksastrobiini, folpeedi, formetanaadi, metribusiini, 
milbemektiini, Paecilomyces lilacinus’e tüve 251, fenmedifaami, fosmeedi, 
metüülpirimifossi, propamokarbi, protiokonasooli ja S-metolakloori heakskiidu kehtivusaja 
pikendamisega

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus N a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 Na. arvestades, et 1. veebruaril 
2018. aastal esitas referentliikmesriik uusi 
teaduslikke andmeid arvesse võttes 
Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) 
ettepaneku flumioksasiini ühtse 
klassifikatsiooni ja märgistuse kohta 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008; 
arvestades, et 15. märtsil 2019. aastal 
võttis ECHA riskihindamise komitee vastu 
arvamuse, millega klassifitseeriti 
flumioksasiin 1B kategooria 
reproduktiivtoksilisest ainest ümber 
2. kategooria reproduktiivtoksiliseks 
aineks; arvestades, et see toob tõenäoliselt 
kaasa flumioksasiini 
ümberklassifitseerimise CLP-määruse 
IV lisas 2020. aasta lõpus või 2021. aasta 
alguses; arvestades, et selle ajani on 
flumioksasiin endiselt klassifitseeritud 
1B kategooria reproduktiivtoksiliseks 
aineks;
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fraktsiooni GUE/NGL nimel
Maria Arena, Tilly Metz, Eleonora Evi

Resolutsiooni ettepanek B9-0203/2020
Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz, Eleonora Evi
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 
seoses toimeainete beflubutamiidi, benalaksüüli, bentiavalikarbi, bifenasaadi, boskaliidi, 
bromoksüniili, kaptaani, tsüasofamiidi, dimetomorfi, etefooni, etoksasooli, famoksadooni, 
fenamifossi, flumioksasiini, fluoksastrobiini, folpeedi, formetanaadi, metribusiini, 
milbemektiini, Paecilomyces lilacinus’e tüve 251, fenmedifaami, fosmeedi, 
metüülpirimifossi, propamokarbi, protiokonasooli ja S-metolakloori heakskiidu kehtivusaja 
pikendamisega

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus O a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 Oa. arvestades, et flumioksasiini puhul 
kahtlustatakse endokriinseid häireid 
põhjustavate omaduste olemasolu alates 
2014. aastast1; arvestades, et kriteeriume, 
mille alusel tehakse kindlaks, kas aine on 
endokriinfunktsiooni kahjustav kemikaal 
määruse (EÜ) nr 1107/2009 tähenduses, 
on kohaldatud alates 20. oktoobrist 20182; 
arvestades, et asjakohased suunised võeti 
vastu 5. juunil 20183; arvestades, et 
komisjon volitas aga alles 4. detsembril 
2019. aastal EFSAt hindama uute 
kriteeriumide alusel, kas flumioksasiinil 
on endokriinfunktsiooni potentsiaalselt 
kahjustavaid omadusi; arvestades, et selle 
hinnangu esitamise ajakava on endiselt 
ebaselge;
_________________
1 EFSA Journal, kd 12, nr 6, juuni 2014, 
„Conclusion on the peer review of the 
pesticide risk assessment of the active 
substance glyphosate“ (Järeldused 
toimeaine flumioksasiini pestitsiidina 
kasutamise riskihindamist käsitleva 
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vastastikuse eksperdihinnangu kohta).
2 ELT L 101, 20.4.2018, lk 33.
3 EFSA Journal, kd 16, nr 6, juuni 2018, 
„Guidance for the identification of 
endocrine disruptors in the context of 
Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) 
No 1107/2009“ (Endokriinfunktsiooni 
kahjustavate kemikaalide 
kindlakstegemine seoses 
määrustega (EL) nr 528/2012 ja 
(EÜ) nr 1107/2009).
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Resolutsiooni ettepanek B9-0203/2020
Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz, Eleonora Evi
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 
seoses toimeainete beflubutamiidi, benalaksüüli, bentiavalikarbi, bifenasaadi, boskaliidi, 
bromoksüniili, kaptaani, tsüasofamiidi, dimetomorfi, etefooni, etoksasooli, famoksadooni, 
fenamifossi, flumioksasiini, fluoksastrobiini, folpeedi, formetanaadi, metribusiini, 
milbemektiini, Paecilomyces lilacinus’e tüve 251, fenmedifaami, fosmeedi, 
metüülpirimifossi, propamokarbi, protiokonasooli ja S-metolakloori heakskiidu kehtivusaja 
pikendamisega

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus Q

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Q. arvestades, et on vastuvõetamatu, et 
aine, mis teadaolevalt vastab 
mutageensete, kantserogeensete ja/või 
reproduktiivtoksiliste või 
endokriinfunktsiooni kahjustavate 
omadustega toimeainete 
piirkriteeriumitele, mis on kehtestatud 
inimeste tervise ja keskkonna kaitseks, on 
liidus endiselt lubatud, seades ohtu 
rahvatervise ja keskkonna;

Q. arvestades, et on vastuvõetamatu, et 
aine, mis praegu vastab mutageensete, 
kantserogeensete ja/või 
reproduktiivtoksiliste toimeainete 
piirkriteeriumitele ning mis tõenäoliselt 
vastab tulevikus piirkriteeriumitele ka 
endokriinfunktsiooni kahjustavate 
omaduste tõttu, on liidus endiselt lubatud, 
seades ohtu rahvatervise ja keskkonna;
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