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Tarkistus  1 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Hormonaaliset haitta-aineet: tilanne Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 

16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 7 a viite (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon Saksan riskinarviointi-

instituutin (Bundesinstitut für 

Risikobewertung (BfR)) antaman 

yksimielisen lausuman tieteellisistä 

periaatteista hormonitoimintaa 

häiritsevien kemikaalien tunnistamiseksi1, 

_______________ 

1http://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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6.6.2016  B8-0733/2016 }  

 B8-0735/2016 }  
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 B8-0738/2016 } RC1/Am. 2 

Tarkistus  2 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Hormonaaliset haitta-aineet: tilanne Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 

16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että UNEP:n/WHO:n raportissa 

kutsuttiin hormonaalisia haitta-aineita 

globaaliksi uhaksi ja viitattiin muun 

muassa monien hormonitoimintaan 

liittyvien häiriöiden suureen määrään ja 

yleistymiseen ihmisillä sekä 

hormonitoimintaan liittyviin vaikutuksiin 

luonnonvaraisessa eliöstössä; toteaa, että 

on saatu näyttöä hormonaalisille haitta-

aineille altistumisen haitallisista 

vaikutuksista lisääntymiseen 

(hedelmättömyys, syövät, 

epämuodostumat) ja että on myös saatu 

todisteita näiden kemikaalien 

vaikutuksista kilpirauhasen toimintaan, 

aivotoimintaan, liikalihavuuteen ja 

aineenvaihduntaan sekä insuliini- ja 

glukoositasapainoon; 

D. toteaa, että UNEP:n/WHO:n raportissa 

kutsuttiin hormonaalisia haitta-aineita 

nousevaksi globaaliksi uhaksi ja viitattiin 

siihen, että on saatu näyttöä siitä, että 

hormonaaliset haitta-aineet ovat 

yhteydessä eräisiin terveydelle haitallisiin 
vaikutuksiin; toteaa, että samassa 

raportissa myös myönnetään, että 

ongelma on monitahoinen ja että 

tietämyksessä on merkittäviä aukkoja, 

joten tarvitaan lisätutkimuksia ja 

-näyttöä; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Hormonaaliset haitta-aineet: tilanne Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 

16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. ottaa huomioon, että komission 

perustama ja Yhteisen tutkimuskeskuksen 

koordinoima hormonaalisia haitta-aineita 

käsittelevä neuvoa-antava 

asiantuntijaryhmä hyväksyi 

28. maaliskuuta 2013 raportin tärkeimmistä 

tieteellisistä kysymyksistä, jotka ovat 

keskeisiä hormonaalisten haitta-aineiden 

tunnistamiseksi ja kuvaamiseksi; toteaa, 

että yksiköiden laatima tieteellisiä 

kriteerejä koskeva täysimittainen ehdotus 

oli tuolloin valmiina kolmen vuoden työn 

jälkeen; 

G. ottaa huomioon, että komission 

perustama ja Yhteisen tutkimuskeskuksen 

koordinoima hormonaalisia haitta-aineita 

käsittelevä neuvoa-antava 

asiantuntijaryhmä hyväksyi 

28. maaliskuuta 2013 raportin tärkeimmistä 

tieteellisistä kysymyksistä, jotka ovat 

keskeisiä hormonaalisten haitta-aineiden 

tunnistamiseksi ja kuvaamiseksi; toteaa, 

että yksiköiden laatima alustava ehdotus 

saatiin valmiiksi kolmen vuoden työn 

jälkeen; 

Or. en 
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6.6.2016  B8-0733/2016 }  

 B8-0735/2016 }  

 B8-0736/2016 }  

 B8-0738/2016 } RC1/Am. 4 

Tarkistus  4 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Hormonaaliset haitta-aineet: tilanne Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 

16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. ottaa huomioon, että tuomioistuin totesi, 

että mikään asetuksen (EU) N:o 528/2012 

säännös ei edellytä tieteellisiin vaaroihin 

perustuvien kriteerien 

vaikutustenarviointia ja että vaikka 

komissio pitäisi tällaista 

vaikutustenarviointia välttämättömänä, se 

ei vapauttaisi komissiota velvollisuudesta 

noudattaa asetuksessa säädettyä 

määräaikaa (tuomion 74 kohta); 

H. ottaa huomioon, että tuomioistuin totesi, 

että mikään asetuksen (EU) N:o 528/2012 

säännös ei edellytä tieteellisten kriteerien 

vaikutustenarviointia ja että vaikka 

komissio pitäisi tällaista 

vaikutustenarviointia välttämättömänä, se 

ei vapauttaisi komissiota velvollisuudesta 

noudattaa asetuksessa säädettyä 

määräaikaa (tuomion 74 kohta); 

Or. en 
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Tarkistus  5 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Hormonaaliset haitta-aineet: tilanne Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 

16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. ottaa huomioon, että tuomioistuin päätti 

myös, että tieteelliset kriteerit voidaan 

täsmentää ainoastaan objektiivisesti 

sisäeritysjärjestelmää koskevien 

tieteellisten tietojen perusteella ja 

riippumatta kaikista muista näkökohdista, 

erityisesti taloudellisista (tuomion 

71 kohta); toteaa, että tuomioistuin selvensi 

siten, että sosiaalis-taloudellinen 

vaikutustenarviointi ei sovellu 

tieteellisestä kysymyksestä päättämiseen; 

I. ottaa huomioon, että tuomioistuin päätti 

myös, että tieteelliset kriteerit voidaan 

täsmentää ainoastaan objektiivisesti 

sisäeritysjärjestelmää koskevien 

tieteellisten tietojen perusteella ja 

riippumatta kaikista muista näkökohdista, 

erityisesti taloudellisista (tuomion 

71 kohta); toteaa, että tuomioistuin ei 

kuitenkaan nimenomaisesti kieltänyt 

vaikutustenarvioinnin toteuttamista 

sinänsä; 

Or. en 
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Tarkistus  6 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Hormonaaliset haitta-aineet: tilanne Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 

16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. ottaa huomioon, että tämän lisäksi 

tuomioistuin katsoi, että komissio ei voi 

lainsäätäjän sille siirtämää säädösvaltaa 

käyttäessään asettaa kyseenalaiseksi 

lainsäätäjän vahvistamaa 

sääntelytasapainoa sisämarkkinoiden 

kehittämisen sekä ihmisten ja eläinten 

terveyden ja ympäristön suojelun välillä 

(tuomion 72 kohta); toteaa, että 

tuomioistuin selvensi siten, että komission 

ei pidä arvioida alakohtaisen 

lainsäädännön sääntelyn muutoksia 

osana delegoidun säädöksen 

hyväksymiseen liittyvää 

vaikutustenarviointia; 

J. ottaa huomioon, että tämän lisäksi 

tuomioistuin katsoi, että komissio ei voi 

lainsäätäjän sille siirtämää säädösvaltaa 

käyttäessään asettaa kyseenalaiseksi 

lainsäätäjän vahvistamaa 

sääntelytasapainoa sisämarkkinoiden 

kehittämisen sekä ihmisten ja eläinten 

terveyden ja ympäristön suojelun välillä 

(tuomion 72 kohta); toteaa, että 

tuomioistuin selvensi siten, että 

lainsäätäjän sille siirtämää säädösvaltaa 

käyttäessään komissio ei voi asettaa 

kyseenalaiseksi tätä tasapainoa eikä se voi 

millään perusteella yksin asettaa 

kyseenalaiseksi komission selkeää, 

täsmällistä ja ehdotonta velvoitetta 

hyväksyä delegoidut säädökset ja ettei 

voida sallia, että komissio pidättyy 

hyväksymästä niitä; 

Or. en 
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 B8-0735/2016 }  

 B8-0736/2016 }  
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Tarkistus  7 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Hormonaaliset haitta-aineet: tilanne Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 

16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. toteaa, että parlamentin täysistunnossa 

helmikuussa 2016 terveydestä ja 

elintarviketurvallisuudesta vastaava 

komission jäsen Vytenis Andriukaitis 

ilmoitti, että komissio jatkaa kuitenkin 

vaikutustenarvioinnin tekemistä ja pitää 

sitä hyödyllisenä ja jopa ratkaisevan 

tärkeänä välineenä, joka ohjaa komission 

tulevaa päätöstä kriteereistä; 

M. toteaa, että parlamentin täysistunnossa 

helmikuussa 2016 terveydestä ja 

elintarviketurvallisuudesta vastaava 

komission jäsen Vytenis Andriukaitis 

ilmoitti komission aikomuksesta ehdottaa 

tieteellisiä kriteerejä hormonitoimintaa 

häiritsevien ominaisuuksien 

määrittämiseksi ennen kesää; 

Or. en 
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Tarkistus  8 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Hormonaaliset haitta-aineet: tilanne Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 

16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

N. ottaa huomioon, että komissio on 

velvollinen toteuttamaan 

vaikutustenarviointeja sellaisista 

lainsäädäntöaloitteista ja muista aloitteista, 

joilla odotetaan olevan merkittäviä 

taloudellisia, sosiaalisia tai 

ympäristövaikutuksia, jotta voidaan 

kartoittaa vaihtoehtoisia ratkaisuja, ja että 

vaikutustenarvioinnit ovat hyödyllisiä 

välineitä, joiden avulla 

sääntelyviranomaiset voivat arvioida 

toimintavaihtoehtoja, mutta niillä ei voida 

ratkaista tieteellisiä kysymyksiä; 

N. ottaa huomioon, että komissio on 

velvollinen toteuttamaan 

vaikutustenarviointeja sellaisista 

lainsäädäntöaloitteista ja muista aloitteista, 

joilla odotetaan olevan merkittäviä 

taloudellisia, sosiaalisia tai 

ympäristövaikutuksia, jotta voidaan 

kartoittaa vaihtoehtoisia ratkaisuja, ja että 

vaikutustenarvioinnit ovat hyödyllisiä 

välineitä, joiden avulla 

sääntelyviranomaiset voivat arvioida 

toimintavaihtoehtoja, ja niihin sisältyy 

usein myös tieteellisiä kysymyksiä; 

Or. en 
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Tarkistus  9 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Hormonaaliset haitta-aineet: tilanne Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 

16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan P kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

P. toteaa olevan siis päivänselvää, että 

komissio ei ole vielä toteuttanut 

toimenpiteitä noudattaakseen 

tuomioistuimen tuomiota vaan se edelleen 

rikkoo EU:n lainsäädäntöä, kuten 

tuomioistuin on todennut, ja rikkoo siten 

myös SEUT-sopimuksen 266 artiklaa; 

P. toteaa, että parlamentin täysistunnossa 

25. toukokuuta komission jäsen 

Andriukaitis antoi uuden julkilausuman 

siitä, että ehdotus hormonaalisia 

haitta-aineita koskevista kriteereistä 

tehtäisiin 15. kesäkuuta; toteaa olevan siis 

päivänselvää, että komissio on 

toteuttamassa toimenpiteitä 

noudattaakseen tuomioistuimen tuomiota 

ja että sen voidaan katsoa täyttäneen 

oikeudelliset velvoitteensa sitten, kun 

tämä sitoumus on täytetty; 

Or. en 
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Tarkistus  10 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Hormonaaliset haitta-aineet: tilanne Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 

16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. arvostelee komissiota paitsi siitä, että se 

on laiminlyönyt velvoitteensa hyväksyä 

delegoituja säädöksiä asetuksen (EU) 

N:o 528/2012 nojalla, myös siitä, että se on 

laiminlyönyt itse perussopimuksissa, 

erityisesti SEUT-sopimuksen 

266 artiklassa, määrättyjä 

institutionaalisia velvoitteitaan; 

1. panee merkille tuomioistuimen 

tuomion, jossa todetaan, että komissio on 

laiminlyönyt velvoitteensa hyväksyä 

delegoituja säädöksiä asetuksen (EU) 

N:o 528/2012 nojalla; myöntää, että 

SEUT-sopimuksen 266 artiklassa ei 

määrätä, missä määräajassa tuomion 

täytäntöön panemiseksi tarvittavat 

toimenpiteet on toteutettava, mutta toteaa, 

että oikeuskäytännön mukaan 

toimielimelle on annettava tätä varten 

”kohtuullinen aika”; myöntää myös, että 

on vaikeaa saavuttaa tieteellinen 

yksimielisyys siitä, kuinka nämä kriteerit 

olisi määritettävä; 

Or. en 
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Tarkistus  11 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Hormonaaliset haitta-aineet: tilanne Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 

16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. korostaa, että yleinen tuomioistuin 

katsoi, että tieteelliset kriteerit voidaan 

täsmentää ainoastaan objektiivisesti 

sisäeritysjärjestelmää koskevien 

tieteellisten tietojen perusteella ja 

riippumatta kaikista muista näkökohdista, 

erityisesti taloudellisista, ja että 

komissiolla ei ole oikeutta muuttaa 

perussäädöksessä vahvistettua 

sääntelytasapainoa käyttäessään sille 

SEUT-sopimuksen 290 artiklan nojalla 

siirrettyä säädösvaltaa, mutta toteaa, että 

komission arvion mukaan tämä kysymys 

on osa sen vaikutustenarviointia; 

3. korostaa, että yleinen tuomioistuin 

katsoi, että tieteelliset kriteerit voidaan 

täsmentää ainoastaan objektiivisesti 

sisäeritysjärjestelmää koskevien 

tieteellisten tietojen perusteella ja 

riippumatta kaikista muista näkökohdista, 

erityisesti taloudellisista, ja että 

lainsäätäjän sille siirtämää säädösvaltaa 

käyttäessään komissio ei voi asettaa 

kyseenalaiseksi perussäädöksessä 

vahvistettua sääntelytasapainoa 

käyttäessään sille SEUT-sopimuksen 

290 artiklan nojalla siirrettyä säädösvaltaa 

eikä se voi millään perusteella yksin 

asettaa kyseenalaiseksi komission selkeää, 

täsmällistä ja ehdotonta velvoitetta 

hyväksyä delegoidut säädökset ja ettei 

voida sallia, että komissio pidättyy 

hyväksymästä niitä; 

Or. en 
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Tarkistus  12 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Hormonaaliset haitta-aineet: tilanne Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 

16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. kehottaa komissiota noudattamaan 

välittömästi SEUT-sopimuksen 

266 artiklan mukaisia velvoitteitaan ja 

hyväksymään välittömästi vaaroihin 

perustuvat tieteelliset kriteerit 

hormonitoimintaa häiritsevien 

ominaisuuksien määrittämiseksi; 

4. kehottaa komissiota noudattamaan 

SEUT-sopimuksen 266 artiklan mukaisia 

velvoitteitaan ja hyväksymään sellaiset 

tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa 

häiritsevien ominaisuuksien 

määrittämiseksi, jotka ovat tieteellisesti 

perusteltuja ja lainsäädäntöön soveltuvia 

ja jotka perustuvat vaaran kattavaan 

arviointiin, joka suoritetaan 

viimeisimmän tieteellisen tiedon 

perusteella, kuten hormonaalisten 

haitta-aineiden 

kansanterveysvaikutuksista annetussa 

parlamentin mietinnössä vaadittiin; 

Or. en 

 

 


