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Muudatusettepanek 12
Vittorio Prodi, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Vastavalt määruse (EÜ) nr 648/2004 
artiklile 16 on komisjon aruandes 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
fosfaatide kasutamise kohta hinnanud 
fosfaatide kasutamist detergentides.
Edasise analüüsi järel on komisjon teinud 
järelduse, et fosfaatide kasutamist 
kodumajapidamises kasutatavates 
pesupesemisvahendites tuleks piirata, et 
vähendada pesuvahendites sisalduvate 
fosfaatide mõju eutrofeerumisohule ning 
vähendada fosfori eemaldamise kulusid 
reoveepuhastusjaamades. Need kulusäästud 
kaaluvad oluliselt üles kodumajapidamises 
kasutatavate pesupesemisvahendite 
koostise fosfaatide asendajatega muutmise 
kulud.

(1) Vastavalt määruse (EÜ) nr 648/2004 
artiklile 16 on komisjon aruandes 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
fosfaatide kasutamise kohta hinnanud 
fosfaatide kasutamist detergentides.
Edasise analüüsi järel on komisjon teinud 
järelduse, et fosfaatide kasutamist 
kodumajapidamises kasutatavates 
pesupesemisvahendites tuleks piirata, et 
vähendada pesuvahendites sisalduvate 
fosfaatide mõju eutrofeerumisohule ning 
vähendada fosfori eemaldamise kulusid 
reoveepuhastusjaamades. Need kulusäästud 
kaaluvad oluliselt üles kodumajapidamises 
kasutatavate pesupesemisvahendite 
koostise fosfaatide asendajatega muutmise 
kulud. Siiski on äärmiselt vajalik võtta 
kasutusele meetodid ja asjaomased 
seadmed fosfori ringlussevõtuks, et leida 
lahendus selle elemendi nappuse 
probleemile.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Fosfaatidel põhinevate 
kodumajapidamises kasutatavates 

(2) Fosfaatidel põhinevate 
kodumajapidamises kasutatavates 
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pesupesemisvahendite tõhusates 
asendajates on vaja kasutada väikeses
koguses teisi fosforiühendeid, nimelt 
fosfanaate, mis võivad olla 
keskkonnaohtlikud, kui neid kasutatakse
üha suuremates kogustes.

pesuvahendite tõhusates asendajates on
tänapäeval vaja kasutada väikeses koguses 
teisi fosforiühendeid, nimelt fosfanaate või 
muid veepehmendusaineid, nt 
polükarboksülaate. Need ained on 
raskesti biolagundatavad. Tekkivate ja 
hiljuti avastatud terviseriskide 
teaduskomitee (SCENIHR) jõudis oma 
29. mai 2007. aasta arvamuses 
mittepindaktiivsete orgaaniliste 
koostisainete ja tseoliidil põhinevate 
pesuvahendite kohta järeldusele, et 
olemasolevast teabest ei piisa nendest 
ainetest tuleneva riski välistamiseks ning 
soovitas esitada täiendavat teavet 
põhjalikuma ja täielikuma riskihindamise 
teostamiseks. Juhul kui neid aineid 
kasutataks fosfaatide kasutamise 
piiramise tõttu üha suuremates kogustes, 
võib see ohustada keskkonda.

Or. en

Selgitus

Veepehmendusaineid ei kasutata tänapäeval mitte ainult kodumajapidamises kasutatavates 
pesupesemisvahendites, vaid ka kodumajapidamises kasutatavates nõudepesumasinate 
pesuvahendites. Oluline on viidata komisjoni asjaomase teaduskomitee uurimistulemustele, 
mille kohaselt võivad veepehmendusained tekitada keskkonnaprobleeme, ning sellest 
tulenevale soovitusele esitada täiendavat teavet.

Muudatusettepanek 14
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Fosfaatidel põhinevate 
kodumajapidamises kasutatavates 
pesupesemisvahendite tõhusates 
asendajates on vaja kasutada väikeses 
koguses teisi fosforiühendeid, nimelt 
fosfanaate, mis võivad olla 
keskkonnaohtlikud, kui neid kasutatakse 

(2) Fosfaatidel põhinevate 
kodumajapidamises kasutatavates 
pesupesemisvahendite tõhusates 
asendajates on vaja kasutada väikeses 
koguses teisi fosforiühendeid, nimelt 
fosfanaate, millel on väga spetsiifiline ja 
tähtis, fosfaatide ülesandest väga erinev 
otstarve, ning mida kasutatakse nii 
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üha suuremates kogustes. väikestes kogustes, et praegu puuduvad 
piisavad tõendid nende kahjuliku mõju 
kohta veekeskkonnale.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Fosfaatidel põhinevate 
kodumajapidamises kasutatavates 
pesupesemisvahendite tõhusates 
asendajates on vaja kasutada väikeses 
koguses teisi fosforiühendeid, nimelt 
fosfanaate, mis võivad olla
keskkonnaohtlikud, kui neid kasutatakse 
üha suuremates kogustes.

(2) Fosfaatidel põhinevate 
kodumajapidamises kasutatavates 
pesupesemisvahendite tõhusates 
asendajates on vaja kasutada väikeses 
koguses teisi fosforiühendeid, nimelt 
fosfanaate, mis võivad olla ohtlikud 
keskkonnale, eelkõige veekogudele ja 
põhjasettele, kui neid kasutatakse üha 
suuremates kogustes, ning seepärast tuleb 
neid komisjoni taotlusel uurida.

Or. de

Muudatusettepanek 16
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ei ole asjakohane laiendada 
kodumajapidamises kasutatavates 
pesupesemisvahendites sisalduvate 
fosfaatide ja muude fosforiühendite 
kasutamise piirangut kodumajapidamises 
kasutatavate nõudepesumasinate 
pesuvahenditele või tööstuslikele ja 
asutustes kasutatavatele pesuvahenditele, 
kuna sobivaid tehniliselt ja 

välja jäetud
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majanduslikult otstarbekaid fosfaatide 
asendajaid nende pesuvahendite jaoks 
veel ei ole.

Or. lt

Muudatusettepanek 17
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ei ole asjakohane laiendada 
kodumajapidamises kasutatavates 
pesupesemisvahendites sisalduvate 
fosfaatide ja muude fosforiühendite 
kasutamise piirangut kodumajapidamises 
kasutatavate nõudepesumasinate 
pesuvahenditele või tööstuslikele ja 
asutustes kasutatavatele pesuvahenditele, 
kuna sobivaid tehniliselt ja 
majanduslikult otstarbekaid fosfaatide 
asendajaid nende pesuvahendite jaoks 
veel ei ole.

(5) Turul on praegu juba saadaval 
piiratud fosforisisaldusega tõhusad 
kodumajapidamises kasutatavate 
nõudepesumasinate pesuvahendid. 

Seega on asjakohane laiendada 
kodumajapidamises kasutatavates 
pesupesemisvahendites sisalduvate 
fosfaatide ja muude fosforiühendite 
kasutamise piirangut kodumajapidamises 
kasutatavate nõudepesumasinate 
pesuvahenditele. Kuna tööstuslikes ja 
asutustes kasutatavates pesuvahendites 
kasutatakse fosfaate erinevatel tehnilistel 
ja majanduslikel tingimustel kui 
kodumajapidamises kasutatavate 
pesuvahendite puhul, tuleb
kodumajapidamises kasutatavate 
pesuvahendite puhul ette näha pikem 
kohandamisaeg. 

Or. de
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Selgitus

Tööstusliku kasutamise suhtes kehtivad küll teised tingimused kui kodumajapidamiste puhul, 
kuid sellegipoolest tuleks ka selles valdkonnas vähendada fosforiühendite kasutamist. 

Muudatusettepanek 18
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ei ole asjakohane laiendada 
kodumajapidamises kasutatavates 
pesupesemisvahendites sisalduvate
fosfaatide ja muude fosforiühendite 
kasutamise piirangut kodumajapidamises 
kasutatavate nõudepesumasinate 
pesuvahenditele või tööstuslikele ja 
asutustes kasutatavatele pesuvahenditele, 
kuna sobivaid tehniliselt ja 
majanduslikult otstarbekaid fosfaatide 
asendajaid nende pesuvahendite jaoks 
veel ei ole.

(5) Ehkki praegu on turul saadaval vaid 
piiratud hulk fosfaadivaba koostisega 
nõudepesumasinate pesuvahendeid, on 
uuenduste kiire kasutuselevõtmise ja 
tööstuses esineva konkurentsi tõttu 
võimalik, et lähitulevikus on 
fosfaadivabad nõudepesumasinatele 
mõeldud tooted kättesaadavad. Seega on
asjakohane kaaluda järgmisel kümnendil 
nõudepesumasinate pesuvahendite 
koostises fosfaatide ja muude 
fosforiühendite kasutamise keelustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ei ole asjakohane laiendada 
kodumajapidamises kasutatavates 
pesupesemisvahendites sisalduvate 
fosfaatide ja muude fosforiühendite 
kasutamise piirangut kodumajapidamises 
kasutatavate nõudepesumasinate 
pesuvahenditele või tööstuslikele ja 
asutustes kasutatavatele pesuvahenditele, 
kuna sobivaid tehniliselt ja majanduslikult 

(5) Ei ole asjakohane laiendada 
kodumajapidamises kasutatavates 
pesupesemisvahendites sisalduvate 
fosfaatide ja muude fosforiühendite 
kasutamise piirangut kodumajapidamises 
kasutatavate nõudepesumasinate 
pesuvahenditele või tööstuslikele ja 
asutustes kasutatavatele pesuvahenditele, 
kuna sobivaid tehniliselt ja majanduslikult 
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otstarbekaid fosfaatide asendajaid nende 
pesuvahendite jaoks veel ei ole.

otstarbekaid fosfaatide asendajaid nende 
pesuvahendite jaoks veel ei ole.
Sellegipoolest on asjakohane välistada 
ökomärgise andmise uute kriteeriumide 
alusel märgise andmine fosfaate 
sisaldavatele nõudepesumasinate 
pesuvahenditele ja 
pesupesemisvahenditele.

Or. fr

Selgitus

Asjaolu, et komisjoni ökomärgise andmise uute kriteeriumidega on selgesõnaliselt välistatud 
ökomärgise andmine fosfaate sisaldavatele nõudepesumasinate pesuvahenditele ja 
pesupesemisvahenditele, on väga tervitatav. Sellega tehakse korrektiivid üsnagi küsitavasse 
poliitikasse: siiani tohtisid ökomärgist kanda pesuvahendid, mille fosforisisaldus on 
nõudepesumasinate puhul alla 10 g pesutsükli kohta ja pesumasinate puhul alla 25 g 
pesutsükli kohta.

Muudatusettepanek 20
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) On asjakohane ette näha käesoleva
määruse kohaldamise edasilükkamine, et 
võimaldada ettevõtjatel, eelkõige väikestel 
ja keskmise suurusega ettevõtjatel muuta 
fosfaatidel põhinevate kodumajapidamises 
kasutatavate pesupesemisvahendite 
koostist, kasutades asendajaid, tehes seda 
tavapärase tootearendustsükli jooksul, et 
vähendada kulusid.

(9) On asjakohane ette näha käesoleva
määrusega kehtestatud keelu kohaldamise 
edasilükkamine, et võimaldada ettevõtjatel, 
eelkõige väikestel ja keskmise suurusega 
ettevõtjatel muuta fosfaatidel põhinevate 
kodumajapidamises kasutatavate 
pesupesemisvahendite koostist, kasutades 
asendajaid, tehes seda tavapärase 
tootearendustsükli jooksul, et vähendada 
kulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Bill Newton Dunn
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Liikmesriigid on vaatamata sellele 
kohustatud järgima Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta 
direktiivi 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik1, võttes kasutusele 
sobivad ja asjakohased 
veepuhastussüsteemid ning varustades 
eelkõige reoveepuhastusjaamad reovee 
puhastamise kolmanda etapi ehk 
järelselitusega kooskõlas nõukogu 21. mai 
1991. aasta direktiiviga 91/271/EMÜ 
asulareovee puhastamise kohta2. See on 
väga oluline, et tagada Euroopas vee hea 
kvaliteet ja eelkõige vähendada 
punktallikatest fosfaadi väljavoolu.
1 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.
2 EÜT L 135, 30.5.1991, lk 40.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) 15. novembril 2007. aastal 
vastuvõetud HELCOMi Läänemere 
tegevuskavas ja komisjoni 10. juuni 2009. 
aasta teatises, mis käsitleb ELi 
Läänemere piirkonna strateegiat, 
viidatakse vajadusele asendada 
kodumajapidamises kasutatavates 
pesupesemisvahendites sisalduvad 
fosfaadid sobival viisil teiste ainetega, et 
vähendada juba ohtlikud mõõtmed võtnud 
Läänemere eutrofeerumist, ning 
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vähendada toitainete (eelkõige fosfaatide) 
juhtimist merre, kusjuures sellised 
meetmed aitaksid vähendada ka teiste 
merede eutrofeerumist. 

Or. lt

Muudatusettepanek 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 c) Kuna kodumajapidamises 
kasutatavates pesupesemisvahendites 
sisalduvad fosfaadid moodustavad vaid 
väikese osa merede eutrofeerumist 
põhjustavatest fosfaatidest, tuleb 
merekeskkonna kaitseks vähendada ka 
muudest allikatest merre sattuvate 
fosfaatide koguseid.

Or. lt

Muudatusettepanek 24
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 648/2004
Artikkel 1 – lõige 2 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– fosfaatide ja muude fosforiühendite 
sisalduse piiramine detergentides.”

– fosfaatide ja muude fosforiühendite 
sisalduse piiramine või keelustamine
detergentides.”

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Bill Newton Dunn

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 648/2004
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib artiklite 13a, 13b ja 13c
kohaselt delegeeritud õigusaktiga võtta
vastu muudatusi, mis on vajalikud lisade 
kohandamiseks teaduse ja tehnika 
arenguga. Komisjon kasutab igal 
võimalusel Euroopa standardeid.

1. Komisjoni volitatakse artikli 13a
kohaselt delegeeritud õigusaktidega võtma
vastu muudatusi, mis on vajalikud lisade 
kohandamiseks teaduse ja tehnika 
arenguga. Komisjon kasutab igal 
võimalusel Euroopa standardeid.

2. Komisjon võib artiklite 13a, 13b ja 13c
kohaselt delegeeritud õigusaktiga võtta
vastu käesoleva määruse lisade muudatusi 
lahustitel põhinevate detergentide osas.

2. Komisjoni volitatakse artikli 13a
kohaselt delegeeritud õigusaktidega võtma
vastu käesoleva määruse lisade vajalikke
muudatusi lahustitel põhinevate 
detergentide osas.

3. Kui kosmeetikatoodete ja toiduks 
mittekasutatavate toodete teaduskomitee
(SCCNFP) on kehtestanud lõhnaainetest 
allergeenide jaoks individuaalsed riskil 
põhinevad kontsentratsioonipiirid,
kohandab komisjon kooskõlas artiklitega
13a, 13b ja 13c VII lisa punktis A 
kehtestatud 0,01 %-list piiri vastavalt.”

3. Komisjoni volitatakse juhuks, kui 
kosmeetikatoodete ja toiduks 
mittekasutatavate toodete teaduskomitee
(SCCNFP) on kehtestanud lõhnaainetest 
allergeenide jaoks individuaalsed riskil 
põhinevad kontsentratsioonipiirid, võtma 
artikli 13a kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et kohandada VII lisa punktis A 
kehtestatud 0,01 %-list piiri vastavalt.”

Or. en

Muudatusettepanek 26
Bill Newton Dunn

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 648/2004
Artiklid 13a, 13b ja 13c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Lisatakse järgmised artiklid 13a, 13b 
ja 13c:

(6) Lisatakse järgmine artikkel:
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„Artikkel 13a „Artikkel 13a
Delegeeritud volituste rakendamine Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse määramata ajaks
õigus võtta vastu artiklis 13 osutatud 
delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel volitused võtta 
vastu artiklis 13 osutatud delegeeritud 
õigusakte.

1 a. Komisjonile antakse alates ...* 
määramata ajaks volitused võtta vastu 
artiklis 13 osutatud delegeeritud 
õigusakte.
1 b. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artiklis 13 osutatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmist käsitlevad 
volitused igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
artiklites 13b ja 13c sätestatud tingimusi.

3. Artikli 13 kohaselt vastu võetud
delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu ei 
ole esitanud neile vastuväiteid kahe kuu 
jooksul alates sellest, kui õigusakt 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatavaks tehti või kui Euroopa Parlament 
ja nõukogu on enne nimetatud 
ajavahemiku möödumist teatanud, et ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotluse korral kahe kuu 
võrra pikendada.
* Väljaannete talitus, palun lisada käesoleva 
määruse jõustumise kuupäev.” 

Artikkel 13b
Delegeerimise tagasivõtmine
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1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 13 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
sellest teavitada teist institutsiooni ja 
komisjoni mõistliku aja jooksul enne 
lõpliku otsuse tegemist, viidates 
delegeeritud volitustele, mille ta võib 
tagasi võtta, ja võimalikele tagasivõtmise 
põhjustele.
3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või otsuses osutatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas.
Artikkel 13c
Delegeeritud õigusaktide suhtes 
vastuväidete esitamine
1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega ühe kuu võrra. 
2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei 
ole Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu 
Teatajas ning jõustub õigusaktis 
nimetatud kuupäeval. Delegeeritud 
õigusakt võidakse avaldada Euroopa 
Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne 
kõnealuse ajavahemiku lõppu, kui nii 
Euroopa Parlament kui ka nõukogu on 
komisjoni teavitanud sellest, et nad ei 
kavatse esitada vastuväiteid.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. 
Vastuväiteid esitanud institutsioon 
põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes 
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esitatud vastuväiteid.”

Or. en

Muudatusettepanek 27
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 648/2004
Artikkel 13c – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega ühe kuu võrra.

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Or. ro

Muudatusettepanek 28
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 648/2004
Artikkel 14 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Liikmesriigid võivad säilitada või 
kehtestada riiklikke eeskirju fosfaatide ja 
muude fosforiühendite sisalduse kohta 
detergentides, mille suhtes ei ole VIa lisas 
piiranguid kehtestatud, kui need piirangud 
on õigustatud veekeskkonna kaitse 
seisukohalt ja kui ei ole olemas tehniliselt
ja majanduslikult otstarbekaid 
alternatiive.”

„Liikmesriigid võivad säilitada riiklikke 
eeskirju fosfaatide ja muude 
fosforiühendite sisalduse kohta 
detergentides, mille suhtes ei ole VIa lisas 
piiranguid kehtestatud, kui need piirangud 
on õigustatud veekeskkonna kaitse 
seisukohalt ja kui ei ole olemas tehniliselt 
ja majanduslikult otstarbekaid 
alternatiive.”
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Or. en

Muudatusettepanek 29
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 648/2004
Artikkel 16 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2013. aasta detsembriks hindab komisjon 
fosfonaatide ja polükarboksülaatide 
kasutamist pesuvahendites, esitab 
sellekohase aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning 
põhjendatud juhul seadusandliku 
ettepaneku nende kasutamise järk-
järgulise lõpetamise või vaid 
erirakendustes lubamise kohta.

Or. en

Selgitus

Vastavalt komisjoni teaduskomitee soovitustele tuleb fosfonaate ja polükarboksülaate 
põhjalikumalt hinnata, kuna nende keskkonnaohtlikkust ei saa välistada. Seetõttu peaks 
komisjon uurima nende kasutamist.

Muudatusettepanek 30
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 648/2004
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31. detsembriks 2014 hindab komisjon 
fosfaatide ja muude fosforiühendite 
kasutamist kodumajapidamises 
kasutatavate nõudepesumasinate
pesuvahendites, esitab sellekohase aruande 

31. detsembriks 2016 hindab komisjon 
fosfaatide ja muude fosforiühendite 
kasutamist tööstuslikes ja asutustes 
kasutatavates pesuvahendites, esitab 
sellekohase aruande Euroopa Parlamendile 
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Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning 
põhjendatud juhul seadusandliku 
ettepaneku nende kasutamise järk-järgulise 
kaotamise või vaid erirakendustes lubamise 
kohta.”

ja nõukogule ning põhjendatud juhul 
seadusandliku ettepaneku nende 
kasutamise järk-järgulise kaotamise või 
vaid erirakendustes lubamise kohta.”

Or. en

Selgitus

Fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamist tööstuslikes ja asutustes kasutatavates 
pesuvahendites tuleks samuti hinnata, et tagada ühtne lähenemisviis.

Muudatusettepanek 31
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 648/2004
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31. detsembriks 2014 hindab komisjon 
fosfaatide ja muude fosforiühendite 
kasutamist kodumajapidamises 
kasutatavate nõudepesumasinate 
pesuvahendites, esitab sellekohase aruande 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning 
põhjendatud juhul seadusandliku 
ettepaneku nende kasutamise järk-
järgulise kaotamise või vaid erirakendustes 
lubamise kohta.”

31. detsembriks 2014 hindab komisjon 
fosfaatide ja muude fosforiühendite 
kasutamist kodumajapidamises 
kasutatavate nõudepesumasinate 
pesuvahendites, esitab sellekohase aruande 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning 
põhjendatud juhul seadusandliku 
ettepaneku nende kasutamise lõpetamise
või vaid erirakendustes lubamise kohta.” 
Aruandes hinnatakse fosfaadivaba 
koostisega kemikaalide mõju, vee- ja 
energiatarbimist kasutamise faasis 
(pesutsükkel), hügieeniaspekte, tarbijate 
majanduskulusid ning tootearenduse 
kulusid ja mõju VKEdele.

Or. de

Muudatusettepanek 32
Frédérique Ries
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 648/2004
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31. detsembriks 2014 hindab komisjon 
fosfaatide ja muude fosforiühendite 
kasutamist kodumajapidamises 
kasutatavate nõudepesumasinate 
pesuvahendites, esitab sellekohase aruande 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning 
põhjendatud juhul seadusandliku 
ettepaneku nende kasutamise järk-järgulise
kaotamise või vaid erirakendustes lubamise 
kohta.”

31. detsembriks 2013 hindab komisjon 
fosfaatide ja muude fosforiühendite 
kasutamist kodumajapidamises 
kasutatavate nõudepesumasinate 
pesuvahendites, kusjuures hindamise 
aluseks on kõnealuste pesuvahendite 
elutsüklit käsitlev uurimus ning arvesse 
võetakse pesuvahendite toksikoloogilist 
ohutust ja aseainete tõhusust, ning esitab 
sellekohase aruande Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule. Komisjon esitab põhjendatud 
juhul seadusandliku ettepaneku nende 
kasutamise järk-järgulise lõpetamise või 
vaid erirakendustes lubamise kohta.”

Or. fr

Selgitus

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonis 18. aprillil 2011. aastal toimunud 
arvamuste vahetuse käigus rõhutas Euroopa Komisjoni esindaja selgesõnaliselt, et 
nõudepesumasinate pesuvahendites fosfaatide kasutamise keelustamine ei ole hetkel 
põhjendatud, kui võtta arvesse praegusi teaduslikke andmeid ja Euroopas esinevaid erinevusi 
vee kvaliteedis, mis tuleneb piirkonniti erinevast vee kaltsiumisisaldusest. 

Muudatusettepanek 33
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 648/2004
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31. detsembriks 2014 hindab komisjon 
fosfaatide ja muude fosforiühendite 
kasutamist kodumajapidamises 
kasutatavate nõudepesumasinate

31. detsembriks 2016 hindab komisjon 
fosfaatide ja muude fosforiühendite 
kasutamist tööstuslikes ja asutustes 
kasutatavates pesuvahendites, esitab 
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pesuvahendites, esitab sellekohase aruande
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning 
põhjendatud juhul seadusandliku 
ettepaneku nende kasutamise järk-järgulise
kaotamise või vaid erirakendustes lubamise 
kohta.”

sellekohase aruande Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule ning põhjendatud juhul 
seadusandliku ettepaneku nende 
kasutamise järk-järgulise lõpetamise või 
vaid erirakendustes lubamise kohta.”

Or. ro

Muudatusettepanek 34
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 648/2004
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31. detsembriks 2014 hindab komisjon 
fosfaatide ja muude fosforiühendite 
kasutamist kodumajapidamises 
kasutatavate nõudepesumasinate 
pesuvahendites, esitab sellekohase 
aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ning põhjendatud juhul
seadusandliku ettepaneku nende
kasutamise järk-järgulise kaotamise või 
vaid erirakendustes lubamise kohta.”

31. detsembriks 2014 hindab komisjon
fosfaatidel põhinevate kodumajapidamises 
kasutatavate pesupesemisvahendite ja 
nõudepesumasinate pesuvahendite 
asendajate keskkonnamõju, eelkõige mõju 
reoveepuhastusjaamades ning 
veekogudele ja põhjasettele, ning esitab
põhjendatud juhul seadusandliku 
ettepaneku kodumajapidamises 
kasutatavates pesupesemisvahendites ja
nõudepesumasinate pesuvahendites 
sisalduvate fosfaatide ja muude 
fosforiühendite kasutamise järk-järgulise
lõpetamise või vaid erirakendustes 
lubamise kohta.”

Or. de
Muudatusettepanek 35
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 648/2004
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) 31. detsembriks 2016 viib komisjon 
läbi hindamise, esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande ning 
põhjendatud juhul seadusandliku 
ettepaneku kodumajapidamises 
kasutatavate pesupesemisvahendite ja 
nõudepesumasinate pesuvahendite 
fosforiühendite sisaldusele 0,2% 
piirmäära kehtestamise kohta. 

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks põhjendatud juhul tegema ettepaneku kehtestada kodumajapidamises 
kasutatavate pesupesemisvahendite ja nõudepesumasinate pesuvahendite fosforiühendite 
sisaldusele 0,2% piirmäär, et tagada keskkonna ja inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.
Kuna Rootsis on selline piirmäär juba kehtestatud, peaks see olema võimalik ka kogu ELis.

Muudatusettepanek 36
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa
Määrus (EÜ) nr 648/2004
VIa lisa

Komisjoni ettepanek

VIa LISA

FOSFAATIDE JA MUUDE FOSFORIÜHENDITE SISALDUSE PIIRAMINE

Detergent Piirangud piirangu alguse kuupäev
kodumajapidamises 
kasutatavad 
pesupesemisvahendid

ei lasta turule, kui fosfori 
kogusisaldus on 0,5 
massiprotsenti või 
rohkem 

1. jaanuar 2013

Muudatusettepanek

VIa LISA

FOSFAATIDE JA MUUDE FOSFORIÜHENDITE SISALDUSE PIIRAMINE
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Detergent Piirangud piirangu alguse kuupäev
kodumajapidamises 
kasutatavad 
pesupesemisvahendid

ei lasta turule, kui fosfori 
kogusisaldus on 0,4 
massiprotsenti või 
rohkem või kui fosfori 
kogusisaldus on 0,4 
grammi või rohkem 
pesumasina tavalise 
töökorra koormuse kohta, 
nagu on määratletud VII 
lisa punktis B

1. jaanuar 2013

kodumajapidamises 
kasutatavate 
nõudepesumasinate 
pesuvahendid

ei lasta turule, kui fosfori 
kogusisaldus on 0,5 
massiprotsenti või 
rohkem 

1. jaanuar 2014

Or. en

Selgitus

Komprimeerimine on soovitav, kuid on juba tõenäoliselt saavutanud oma piirid. Seetõttu ei 
ole küsimus täiendava komprimeerimise vältimises, vaid komprimeerimise kui sellise 
tagamises. Ühendkuningriigi eesmärgil põhinevat maksimaalset protsendimäära tuleks 
seetõttu täiendada grammides esitatava piirmääraga. 

Fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamist tuleks piirata ka nõudepesumasinate 
pesuvahendite puhul. Kuna asendajate leidmine ei ole nõudepesumasinate pesuvahendite 
puhul toimunud nii kiiresti kui pesupesemisvahendite puhul, on õigustatud anda rohkem aega. 
Kuna aga turul on juba saadaval nii suurte ettevõtete kui ka VKEde pakutavad asendajad, 
peaks piisama ühest lisa-aastast.

Muudatusettepanek 37
Bill Newton Dunn

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa
Määrus (EÜ) nr 648/2004
VIa lisa

Komisjoni ettepanek

FOSFAATIDE JA MUUDE FOSFORIÜHENDITE SISALDUSE PIIRAMINE
Detergent Piirangud piirangu alguse 

kuupäev
kodumajapidamises 
kasutatavad 
pesupesemisvahendid

ei lasta turule, kui fosfori 
kogusisaldus on 0,5 massiprotsenti
või rohkem

1. jaanuar 2013
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Muudatusettepanek

FOSFAATIDE JA MUUDE FOSFORIÜHENDITE SISALDUSE PIIRAMINE
Detergent Piirangud piirangu alguse 

kuupäev
kodumajapidamises 
kasutatavad 
pesupesemisvahendid

ei lasta turule, kui fosfori 
kogusisaldus on 0,5 grammi või 
rohkem pesumasina tavalise 
töökorra koormuse kohta, nagu on 
määratletud VII lisa punktis B 

1. jaanuar 2013

kodumajapidamises 
kasutatavate 
nõudepesumasinate 
pesuvahendid

ei lasta turule, kui fosfori 
kogusisaldus on 0,5 grammi või 
rohkem standarddoosi kohta. 
Standarddoos on soovitatav doos 
grammides või milliliitrites tavalise 
määrdumusega nõude puhul, 
olenemata vee kareduse astmest, 
12 nõudekomplekti mahutava 
täiesti täis nõudepesumasina 
jaoks. Standarddoos ei hõlma 
doseerimissoovitusi ega eelpesuks 
lisatavaid tooteid. Doos ei hõlma 
ka programmi lõppfaasis 
kasutatavaid loputusvahendeid. 

1. Januar 2015

Or. en

Selgitus

Mõningaid fosforil põhinevaid koostisaineid nagu fosfonaadid kasutatakse väheses koguses 
fosfaadivabades toodetes. Kompaktsetes toodetes võidakse kontsentratsiooni mõju tõttu 
fosfori 0,5% piir ületada. Seega aitab fosfori 0,5 g maksimumpiiri kehtestamine pesukorra 
tavapärase koormuse juures vältida kontsentratsiooni suurenemist, mis on jätkusuutlikkuse 
võtmetegur.

Fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamist tuleks piirata ka kodumajapidamises 
kasutatavate nõudepesumasinate pesuvahendite puhul ning eelmainitud põhjusel tuleks 
piirang esitada grammides.

Muudatusettepanek 38
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa
Määrus (EÜ) nr 648/2004
VIa lisa
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Komisjoni ettepanek

Detergent Piirangud piirangu alguse 
kuupäev

kodumajapidamises 
kasutatavad 
pesupesemisvahendid

ei lasta turule, kui fosfori 
kogusisaldus on 0,5 massiprotsenti
või rohkem 

1. jaanuar 2013

Muudatusettepanek

Detergent Piirangud piirangu alguse 
kuupäev

kodumajapidamises 
kasutatavad 
pesupesemisvahendid

ei lasta turule, kui fosfori 
kogusisaldus on 0,5 grammi või 
rohkem pesumasina tavalise 
töökorra koormuse kohta.

1. jaanuar 2013

kodumajapidamises 
kasutatavate 
nõudepesumasinate 
pesuvahendid

ei lasta turule, kui fosfori 
kogusisaldus on 0,5 massiprotsenti 
või rohkem

1. jaanuar 2018

Or. en

Selgitus

Kui kodumajapidamises kasutatavate pesupesemisvahendite puhul kehtestatakse piiranguna 
0,5 massiprotsendi asemel 0,5 g fosforit pesumasina tavalise töökorra koormuse kohta, 
soodustatakse veelgi fosforisisalduse vähendamist ettevõtete poolt, mis on jätkusuutlikkuse 
võtmetegur. 

Kuna nõudepesumasinate puhul puudub pesukorra tavapärane koormus, tuleks piiranguks 
kehtestada 0,5 massiprotsenti.

Muudatusettepanek 39
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa
Määrus (EÜ) nr 648/2004
VIa lisa

Komisjoni ettepanek

VIa LISA

FOSFAATIDE JA MUUDE FOSFORIÜHENDITE SISALDUSE PIIRAMINE
Detergent Piirangud piirangu alguse kuupäev
kodumajapidamises 
kasutatavad 

ei lasta turule, kui fosfori 
kogusisaldus on 0,5 

1. jaanuar 2013
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pesupesemisvahendid massiprotsenti või 
rohkem 

Muudatusettepanek

VI a LISA

FOSFAATIDE JA MUUDE FOSFORIÜHENDITE SISALDUSE PIIRAMINE

Detergent Piirangud piirangu alguse kuupäev
kodumajapidamises 
kasutatavad 
pesupesemisvahendid

ei lasta turule, kui fosfori 
kogusisaldus on 0,2 
massiprotsenti või 
rohkem 

1. jaanuar 2013

Or. en

Selgitus

0,2 massiprotsendi piirmäära kohaldatakse Rootsis ilma igasuguste probleemideta. 
Saksamaal ei kasuta kodumajapidamises kasutatavate pesupesemisvahendite tootjad peaaegu 
üldse fosforit, kuigi selle kasutamine ei ole Saksamaal täielikult keelatud. EL peaks selliste 
riikide nagu Rootsi ja Taani kogemustele toetudes kehtestama standardi kõikidele 
liikmesriikidele.


