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Tarkistus 1
Anja Hazekamp
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Maria Arena, Tilly Metz, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys B9-0203/2020
Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz, Eleonora Evi
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 
540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden beflubutamidi, benalaksyyli, 
bentiavalikarbi, bifenatsaatti, boskalidi, bromoksyniili, kaptaani, syatsofamidi, dimetomorfi, 
etefoni, etoksatsoli, famoksadoni, fenamifossi, flumioksatsiini, fluoksastrobiini, folpetti, 
formetanaatti, metributsiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus kanta 251, fenmedifami, 
fosmetti, pirimifossi-metyyli, propamokarbi, protiokonatsoli ja S-metolaklori hyväksynnän 
voimassaoloajan pidentämisestä

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 N a. ottaa huomioon, että raportoiva 
jäsenvaltio toimitti 1. helmikuuta 2018 
uuden tieteellisen tiedon perusteella 
Euroopan kemikaalivirastolle 
flumioksatsiinin yhdenmukaistettua 
luokitusta ja merkintää asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 mukaisesti koskevan 
ehdotuksen; ottaa huomioon, että 
kemikaaliviraston riskinarviointikomitea 
hyväksyi 15. maaliskuuta 2019 
lausunnon, jolla muutetaan 
flumioksatsiinin luokitus lisääntymiselle 
vaarallisten aineiden kategoriaan 1B 
kuuluvasta aineesta lisääntymiselle 
vaarallisten aineiden kategoriaan 2; ottaa 
huomioon, että tämä johtaa 
todennäköisesti flumioksatsiinin 
luokituksen muuttamiseen CLP-asetuksen 
liitteessä IV vuoden 2020 lopussa tai 
vuoden 2021 alussa; ottaa huomioon, että 
siihen asti flumioksatsiini luokitellaan 
edelleen lisääntymiselle vaarallisten 
aineiden kategoriaan 1B kuuluvaksi 
aineeksi;
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Tarkistus 2
Anja Hazekamp
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Maria Arena, Tilly Metz, Eleonora Evi

Päätöslauselmaesitys B9-0203/2020
Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz, Eleonora Evi
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 
540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden beflubutamidi, benalaksyyli, 
bentiavalikarbi, bifenatsaatti, boskalidi, bromoksyniili, kaptaani, syatsofamidi, dimetomorfi, 
etefoni, etoksatsoli, famoksadoni, fenamifossi, flumioksatsiini, fluoksastrobiini, folpetti, 
formetanaatti, metributsiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus kanta 251, fenmedifami, 
fosmetti, pirimifossi-metyyli, propamokarbi, protiokonatsoli ja S-metolaklori hyväksynnän 
voimassaoloajan pidentämisestä

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 O a. ottaa huomioon, että vuodesta 
2014 lähtien flumioksatsiinilla on epäilty 
olevan hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia1; ottaa huomioon, että 
kriteereitä, joiden perusteella 
määritellään asetuksen (EY) N:o 
1107/2009 yhteydessä, onko aine 
hormonitoimintaa häiritsevä, on 
sovellettu 20. lokakuuta 2018 alkaen2; 
ottaa huomioon, että asiaa koskevat 
ohjeet hyväksyttiin 5. kesäkuuta 20183; 
ottaa kuitenkin huomioon, että komissio 
antoi vasta 4. joulukuuta 2019 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
tehtäväksi arvioida flumioksatsiinin 
mahdollisia hormonitoimintaa häiritseviä 
haittavaikutuksia uusien kriteereiden 
mukaisesti; ottaa huomioon, että 
arvioinnin toteutusaikataulu on edelleen 
epäselvä;
_________________
1 EFSA Journal, 12. vuosikerta, numero 
6, kesäkuu 2014, ”Conclusion on the peer 
review of the pesticide risk assessment of 
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the active substance flumioxazin”.
2 EUVL L 101, 20.4.2018, s. 33.
3 EFSA Journal, 16. vuosikerta, numero 
6, kesäkuu 2018, ”Guidance for the 
identification of endocrine disruptors in 
the context of Regulations (EU) No 
528/2012 and (EC) No 1107/2009”.
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Tarkistus 3
Anja Hazekamp
GUE/NGL-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys B9-0203/2020
Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz, Eleonora Evi
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 
540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden beflubutamidi, benalaksyyli, 
bentiavalikarbi, bifenatsaatti, boskalidi, bromoksyniili, kaptaani, syatsofamidi, dimetomorfi, 
etefoni, etoksatsoli, famoksadoni, fenamifossi, flumioksatsiini, fluoksastrobiini, folpetti, 
formetanaatti, metributsiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus kanta 251, fenmedifami, 
fosmetti, pirimifossi-metyyli, propamokarbi, protiokonatsoli ja S-metolaklori hyväksynnän 
voimassaoloajan pidentämisestä

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q. pitää mahdottomana hyväksyä, että 
ainetta, jonka tiedetään täyttävän ihmisten 
ja ympäristön terveyden suojelemiseksi 
tarkoitetut poissulkemisperusteet sellaisten 
tehoaineiden osalta, jotka ovat perimää 
vaurioittavia, syöpää aiheuttavia ja/tai 
lisääntymiselle vaarallisia aineita tai joilla 
on hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia, saa edelleen käyttää 
unionissa, sillä se vaarantaa 
kansanterveyden ja ympäristön;

Q. pitää mahdottomana hyväksyä, että 
ainetta, joka täyttää tällä hetkellä 
poissulkemisperusteet sellaisten 
tehoaineiden osalta, jotka ovat perimää 
vaurioittavia, syöpää aiheuttavia ja/tai 
lisääntymiselle vaarallisia aineita, ja joka 
todennäköisesti täyttää 
poissulkemisperusteet hormonitoimintaa 
häiritsevien ominaisuuksiensa vuoksi, saa 
edelleen käyttää unionissa, sillä se 
vaarantaa kansanterveyden ja ympäristön;
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