
AM\867925FI.doc PE464.931v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2010/0298(COD)

19.5.2011

TARKISTUKSET
12 - 39

Mietintöluonnos
Bill Newton Dunn
(PE458.795v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) 
N:o 648/2004 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on fosfaattien ja muiden 
fosforiyhdisteiden käytöstä kotitalouksien pyykinpesuaineissa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
(KOM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))



PE464.931v02-00 2/23 AM\867925FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\867925FI.doc 3/23 PE464.931v02-00

FI

Tarkistus 12
Vittorio Prodi, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio on asetuksen (EY) N:o 
648/2004 16 artiklan mukaisesti tehnyt 
fosfaattien käytöstä pesuaineissa arvion, 
jonka se esittää fosfaattien käytöstä 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
annetussa kertomuksessa.6 Lisätarkastelun 
jälkeen komissio on päätynyt siihen, että 
fosfaattien käyttöä kotitalouksien 
pyykinpesuaineissa olisi rajoitettava, jotta 
voidaan vähentää pesuaineiden sisältämien 
fosfaattien osuutta rehevöitymisriskiin ja 
pienentää vedenpuhdistamoissa tehtävän 
fosforinpoiston kustannuksia. Nämä 
kustannussäästöt ovat merkittävämmät 
kuin ne kustannukset, joita fosfaattien 
korvaaminen vaihtoehtoisilla aineilla 
kotitalouksien pyykinpesuaineissa 
aiheuttaa.

(1) Komissio on asetuksen (EY) N:o 
648/2004 16 artiklan mukaisesti tehnyt 
fosfaattien käytöstä pesuaineissa arvion, 
jonka se esittää fosfaattien käytöstä 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
annetussa kertomuksessa.6 Lisätarkastelun 
jälkeen komissio on päätynyt siihen, että 
fosfaattien käyttöä kotitalouksien 
pyykinpesuaineissa olisi rajoitettava, jotta 
voidaan vähentää pesuaineiden sisältämien 
fosfaattien osuutta rehevöitymisriskiin ja 
pienentää vedenpuhdistamoissa tehtävän 
fosforinpoiston kustannuksia. Nämä 
kustannussäästöt ovat merkittävämmät 
kuin ne kustannukset, joita fosfaattien 
korvaaminen vaihtoehtoisilla aineilla 
kotitalouksien pyykinpesuaineissa 
aiheuttaa. Fosforin harvinaisuudesta 
aiheutuvan ongelman poistamiseksi on 
kuitenkin ratkaisevan tärkeää ottaa 
käyttöön sellaista tekniikkaa ja 
laitteistoja, joilla fosforia voidaan ottaa 
talteen. 

Or. en

Tarkistus 13
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kotitalouksien fosfaattipohjaisten 
pyykinpesuaineiden tehokkaisiin 
vaihtoehtoihin tarvitaan pieniä määriä 
muita fosforiyhdisteitä, fosfonaatteja, 
joiden lisääntyvä käyttö saattaa olla 

(2) Kotitalouksien fosfaattipohjaisten 
pesuaineiden tehokkaisiin vaihtoehtoihin 
tarvitaan nykyisin pieniä määriä muita 
fosforiyhdisteitä, fosfonaatteja tai muita 
apupehmentimiä, kuten 
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ympäristön kannalta ongelmallista. polykarboksylaatteja. Kyseiset aineet eivät 
ole valmiiksi biohajoavia. Terveys- ja 
ympäristöriskejä käsittelevän 
tiedekomitean 29 päivänä toukokuuta 
2007 antamassa lausunnossa aiheesta 
"Muita kuin pinta-aktiivisia orgaanisia 
ainesosia ja zeoliittipitoisia pesuaineita 
koskevat tärkeimmät havainnot" todettiin, 
että saatavilla ei ole riittävästi tietoa, jotta 
voitaisiin päätellä, että kyseiset aineet 
eivät sisällä riskiä, ja suositeltiin, että 
perusteellisempaan ja täysimittaiseen 
riskien arviointiin tarvitaan lisätietoja. 
Jos kyseisten aineiden käyttö lisääntyy 
fosfaattien käyttörajoitusten vuoksi, se 
saattaa olla ympäristön kannalta 
ongelmallista.

Or. en

Perustelu

Muiden apupehmentimien käyttö ei rajoitu ainoastaan pyykinpesuaineisiin vaan niitä 
käytetään myös kotitalouksien konetiskiaineissa. On tärkeää viitata Euroopan komission 
tiedekomitean havaintoihin, joiden mukaan näistä apupehmentimistä saattaa aiheutua 
ympäristöongelmia ja joiden mukaan on suositeltavaa, että asiasta hankitaan lisätietoja.

Tarkistus 14
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kotitalouksien fosfaattipohjaisten 
pyykinpesuaineiden tehokkaisiin 
vaihtoehtoihin tarvitaan pieniä määriä 
muita fosforiyhdisteitä, fosfonaatteja, 
joiden lisääntyvä käyttö saattaa olla 
ympäristön kannalta ongelmallista.

(2) Kotitalouksien fosfaattipohjaisten 
pyykinpesuaineiden tehokkaisiin 
vaihtoehtoihin tarvitaan pieniä määriä 
muita fosforiyhdisteitä, fosfonaatteja, joilla
on hyvin erityinen, fosfaateista poikkeava 
funktio ja joita käytetään niin pieniä 
määriä, että tällä hetkellä ei ole olemassa 
näyttöä niiden haitallisesta vaikutuksesta 
vesiympäristöön.
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Or. en

Tarkistus 15
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kotitalouksien fosfaattipohjaisten 
pyykinpesuaineiden tehokkaisiin 
vaihtoehtoihin tarvitaan pieniä määriä 
muita fosforiyhdisteitä, fosfonaatteja, 
joiden lisääntyvä käyttö saattaa olla 
ympäristön kannalta ongelmallista.

(2) Kotitalouksien fosfaattipohjaisten 
pyykinpesuaineiden tehokkaisiin 
vaihtoehtoihin tarvitaan pieniä määriä 
muita fosforiyhdisteitä, fosfonaatteja, 
joiden lisääntyvä käyttö saattaa olla 
ympäristön ja etenkin vesistöjen ja 
vesistösedimenttien kannalta ongelmallista, 
minkä vuoksi komission olisi tutkittava 
asiaa.

Or. de

Tarkistus 16
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Ei ole tarkoituksenmukaista ulottaa 
fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden 
käyttöä kotitalouksien pyykinpesuaineissa 
koskevat rajoitukset koskemaan myös 
kotitalouksien konetiskiaineita tai 
teollisuus- ja laitospesuaineita, koska 
fosfaattien käytölle näissä pesuaineissa ei 
vielä ole saatavilla teknisesti ja 
taloudellisesti käyttökelpoisia 
vaihtoehtoja.

Poistetaan.

Or. lt
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Tarkistus 17
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Ei ole tarkoituksenmukaista ulottaa 
fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden 
käyttöä kotitalouksien pyykinpesuaineissa 
koskevat rajoitukset koskemaan myös 
kotitalouksien konetiskiaineita tai 
teollisuus- ja laitospesuaineita, koska
fosfaattien käytölle näissä pesuaineissa ei 
vielä ole saatavilla teknisesti ja 
taloudellisesti käyttökelpoisia 
vaihtoehtoja.

(5) Markkinoilla on jo nykyisin tehokkaita 
kotitalouksien konetiskiaineita, joissa on 
vähän fosfaatteja. 

Siksi on tarkoituksenmukaista ulottaa 
fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden 
käyttöä kotitalouksien pyykinpesuaineissa 
koskevat rajoitukset koskemaan myös 
kotitalouksien konetiskiaineita. Jotta
fosfaattien käytölle näissä pesuaineissa 
asetetut tekniset ja taloudelliset 
edellytykset kotitalouksissa eivät 
poikkeaisi teollisuudessa ja laitoksissa 
tapahtuvan käytön edellytyksistä, raja-
arvojen käytölle asetettava pitempi 
siirtymäaika olisi otettava huomioon.

Or. de

Perustelu

Teollisessa käytössä sovelletaan kotitalouskäytöstä poikkeavia edellytyksiä, mutta myös 
kotitalouksien on tehtävä oma osuutensa fosforipäästöjen vähentämiseksi.

Tarkistus 18
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Ei ole tarkoituksenmukaista ulottaa
fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden 

(5) Vaikka tällä hetkellä markkinoilla 
olevien konetiskiaineiden joukossa on 
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käyttöä kotitalouksien pyykinpesuaineissa 
koskevat rajoitukset koskemaan myös 
kotitalouksien konetiskiaineita tai 
teollisuus- ja laitospesuaineita, koska 
fosfaattien käytölle näissä pesuaineissa ei 
vielä ole saatavilla teknisesti ja 
taloudellisesti käyttökelpoisia 
vaihtoehtoja.

harvoja fosfaatittomia koostumuksia, 
alalla tapahtuvan nopean kehityksen ja 
kilpailun myötä voidaan kuvitella, että 
fosfaatittomia konetiskiaineita tulee 
saataville lähitulevaisuudessa. Siksi on
tarkoituksenmukaista harkita fosfaattien
kieltämistä konetiskiaineiden 
koostumuksissa seuraavan 
vuosikymmenen kuluessa.

Or. en

Tarkistus 19
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Ei ole tarkoituksenmukaista ulottaa 
fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden 
käyttöä kotitalouksien pyykinpesuaineissa 
koskevat rajoitukset koskemaan myös 
kotitalouksien konetiskiaineita tai 
teollisuus- ja laitospesuaineita, koska 
fosfaattien käytölle näissä pesuaineissa ei 
vielä ole saatavilla teknisesti ja 
taloudellisesti käyttökelpoisia vaihtoehtoja.

(5) Ei ole tarkoituksenmukaista ulottaa 
fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden 
käyttöä kotitalouksien pyykinpesuaineissa 
koskevat rajoitukset koskemaan myös 
kotitalouksien konetiskiaineita tai 
teollisuus- ja laitospesuaineita, koska 
fosfaattien käytölle näissä pesuaineissa ei 
vielä ole saatavilla teknisesti ja 
taloudellisesti käyttökelpoisia vaihtoehtoja.
On kuitenkin tarkoituksenmukaista, että 
fosfaatteja ei sisällytetä uusiin 
ympäristömerkinnän myöntämistä 
koskeviin vaatimuksiin konetiskiaineiden 
eikä myöskään pyykinpesuaineiden 
osalta.

Or. fr

Perustelu

On syytä olla tyytyväinen uusiin komission vahvistamiin vaatimuksiin pesuaineiden 
ympäristömerkinnän myöntämisestä, sillä fosfaatit on nimenomaisesti jätetty vaatimusten 
ulkopuolelle. Tällä korjataan hieman kyseenalaista politiikkaa: tähän mennessä 
ympäristömerkinnässä sallittiin pesukertaa kohti alle 10 grammaa fosfaattia sisältävät 
konetiskiaineet ja alle 25 grammaa sisältävät pyykinpesuaineet.
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Tarkistus 20
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) On tarpeen säätää tässä asetuksessa 
vahvistetun rajoituksen soveltamisen 
lykkäämisestä, jotta toimijat ja erityisesti 
pienet ja keskisuuret yritykset voivat 
muuttaa kotitalouksien fosfaattipohjaisten 
pyykinpesuaineidensa koostumusta siten, 
että niissä käytetään vaihtoehtoisia aineita, 
koostumuksen tavanomaisen 
muuttamissyklin puitteissa, jotta 
kustannukset jäisivät mahdollisimman 
pieniksi.

(9) On tarpeen säätää tässä asetuksessa 
vahvistetun kiellon soveltamisen 
lykkäämisestä, jotta toimijat ja erityisesti 
pienet ja keskisuuret yritykset voivat 
muuttaa kotitalouksien fosfaattipohjaisten 
pyykinpesuaineidensa koostumusta siten, 
että niissä käytetään vaihtoehtoisia aineita, 
koostumuksen tavanomaisen 
muuttamissyklin puitteissa, jotta 
kustannukset jäisivät mahdollisimman 
pieniksi.

Or. en

Tarkistus 21
Bill Newton Dunn

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jäsenvaltioiden on kuitenkin 
noudatettava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston 23 päivänä lokakuuta 2000 
yhteisön vesipolitiikan puitteista antamaa 
direktiiviä 2000/60/EY¹ toteuttamalla 
riittäviä ja asianmukaisia 
vedenkäsittelyjärjestelmiä ja ennen 
kaikkea varustamalla vedenpuhdistamot 
kolmannella käsittelyvaiheella 
yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21 
päivänä toukokuuta 1991 annetun 
neuvoston direktiivin 91/271/ETY² 
mukaisesti. Tämä on erittäin tärkeää 
Euroopan vesien hyvän laadun 
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varmistamiseksi ja erityisesti pistelähteistä 
peräisin olevien fosfaattipäästöjen 
vähentämiseksi. 
1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1
2 EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40.

Or. en

Tarkistus 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Itämeren suojelukomission 15 
päivänä marraskuuta 2007 hyväksymässä 
toimintasuunnitelmassa sekä Itämeren 
strategiasta 10 päivänä kesäkuuta 2009 
annetussa komission tiedonannossa 
pantiin merkille, että Itämeren 
rehevöityminen on saavuttanut 
vaarallisen korkean tason, että 
kotitalouksien fosfaattia sisältävät 
pesuaineet on pysyvästi korvattava muilla 
aineilla ja että ravinteiden (ja erityisesti 
fosfaattien) pääsyä mereen on 
vähennettävä, jolloin kyseisillä toimilla 
pienennettäisiin osaltaan myös muiden 
merien rehevöitymistä.

Or. lt

Tarkistus 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Koska kotitalouksien käyttämien 
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fosfaatteja sisältävien pesuaineiden 
vaikutus merien rehevöitymiseen on vain 
vähäinen, meriympäristöä on suojeltava 
myös muista lähteistä peräisin olevilta 
fosfaateilta, joiden vaikutus on 
voimakkaampi. 

Or. lt

Tarkistus 24
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 648/2004
1 artikla – 2 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– rajoitukset fosfaattien ja muiden 
fosforiyhdisteiden pitoisuudelle 
pesuaineissa.

– rajoitukset tai kiellot fosfaattien ja 
muiden fosforiyhdisteiden pitoisuudelle 
pesuaineissa.”

Or. en

Tarkistus 25
Bill Newton Dunn

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 648/2004
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi 13 a, 13 b ja 13 c artiklan
mukaisesti annetulla delegoidulla 
säädöksellä tehdä liitteisiin muutoksia, 
joita tarvitaan liitteiden mukauttamiseksi 
tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen. 
Komissio käyttää, aina kun se on 
mahdollista, eurooppalaisia standardeja.

1. Komissio saa 13 a artiklan mukaisesti 
annetuilla delegoiduilla säädöksillä
valtuudet tehdä liitteisiin muutoksia, joita 
tarvitaan liitteiden mukauttamiseksi 
tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen. 
Komissio käyttää, aina kun se on 
mahdollista, eurooppalaisia standardeja.

2. Komissio voi 13 a, 13 b ja 13 c artiklan
mukaisesti annetulla delegoidulla 
säädöksellä tehdä liitteisiin muutoksia, 

2. Komissio saa 13 a artiklan mukaisesti 
annetuilla delegoiduilla säädöksillä 
valtuudet tehdä liitteisiin tarpeellisia
muutoksia, jotka koskevat liuotinpohjaisia 
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jotka koskevat liuotinpohjaisia pesuaineita. pesuaineita.
3. Jos kosmetiikan ja kuluttajille 
tarkoitettujen muiden tuotteiden kuin 
elintarvikkeiden tiedekomitea vahvistaa 
ainekohtaiset riskiin perustuvat 
pitoisuusrajat hajusteallergeeneille, 
komissio muuttaa 13 a, 13 b ja 13 c
artiklan mukaisesti liitteessä VII olevassa 
A osassa vahvistettua 0,01 prosentin rajaa 
vastaavasti.

3. Jos kosmetiikan ja kuluttajille 
tarkoitettujen muiden tuotteiden kuin 
elintarvikkeiden tiedekomitea vahvistaa 
ainekohtaiset riskiin perustuvat 
pitoisuusrajat hajusteallergeeneille, 
komissio saa 13 a artiklan mukaisesti 
annetuilla delegoiduilla säädöksillä 
valtuudet muuttaa liitteessä VII olevassa 
A osassa vahvistettua 0,01 prosentin rajaa 
vastaavasti.

Or. en

Tarkistus 26
Bill Newton Dunn

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 648/2004
13 a, 13 b ja 13 c artikla

Komission teksti Tarkistus

(6) Lisätään 13 a, 13 b ja 13 c artikla 
seuraavasti:

(6) Lisätään artikla seuraavasti:

"13 a artikla "13 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttö Siirretyn säädösvallan käyttö
1. Siirretään komissiolle
määräämättömäksi ajaksi valta antaa 13 
artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

1. Valta antaa 13 artiklassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä siirretään 
komissiolle tässä artiklassa säädetyin 
edellytyksin.

1a. Komissiolle siirretään …* alkavaksi 
määräämättömäksi ajaksi valta antaa 13 
artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.
1b. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa 13 artiklassa 
tarkoitetun delegoitujen säädösten 
hyväksymistä koskevan vallan. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
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seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta 
aiemmin annettujen delegoitujen 
säädösten voimassaoloon.

2. Heti kun komissio on hyväksynyt
delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen 
tiedoksi samanaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

2. Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen 
tiedoksi samanaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 13 b ja 
13 c artiklassa säädettyjä ehtoja.

3. Edellä olevan 13 artiklan mukaisesti 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun säädös on annettu 
tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä 
tai jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät aio vastustaa säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta 
määräaikaa jatketaan kahdella 
kuukaudella.
*Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen 
voimaantulopäivä." 

13 b artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen
1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 13 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa 
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee, ja 
mainitsee peruuttamisen syyt.
3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 



AM\867925FI.doc 13/23 PE464.931v02-00

FI

annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.
13 c artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen
1. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voivat vastustaa delegoitua säädöstä 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta 
määräaikaa pidennetään kuukaudella. 
2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ei ole määräajan päättyessä vastustanut 
delegoitua säädöstä, se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se tulee voimaan säädöksessä mainittuna 
päivänä. Delegoitu säädös voidaan 
julkaista Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen 
edellä tarkoitetun määräajan päättymistä, 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ilmoittaneet komissiolle, 
etteivät ne aio vastustaa säädöstä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.”

Or. en

Tarkistus 27
Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 648/2004
13 c artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voivat vastustaa delegoitua säädöstä 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voivat vastustaa delegoitua säädöstä 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 



PE464.931v02-00 14/23 AM\867925FI.doc

FI

säädös on annettu tiedoksi. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta 
määräaikaa pidennetään kuukaudella.

säädös on annettu tiedoksi. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta 
määräaikaa pidennetään kahdella
kuukaudella.

Or. ro

Tarkistus 28
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 648/2004
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Silloin kun se on vesiympäristön suojelun 
kannalta perusteltua ja kun saatavilla on 
teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoisia 
vaihtoehtoja, jäsenvaltiot voivat pitää 
voimassa tai vahvistaa rajoituksia 
fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden 
pitoisuudelle pesuaineissa, joiden osalta 
liitteessä VI a ei ole vahvistettu 
pitoisuusrajoituksia.

Silloin kun se on vesiympäristön suojelun 
kannalta perusteltua ja kun saatavilla on 
teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoisia 
vaihtoehtoja, jäsenvaltiot voivat pitää 
voimassa rajoituksia fosfaattien ja muiden
fosforiyhdisteiden pitoisuudelle 
pesuaineissa, joiden osalta liitteessä VI a ei 
ole vahvistettu pitoisuusrajoituksia.

Or. en

Tarkistus 29
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 648/2004
16 artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio suorittaa 31 päivään joulukuuta 
2013 mennessä arvioinnin, esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen fosfonaattien ja 
polykarboksylaattien käytöstä 
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pesuaineissa ja, mikäli perusteltua, esittää 
lainsäädäntöehdotuksen niiden 
asteittaiseksi markkinoilta poistamiseksi 
tai rajoittamiseksi erityisiin tarkoituksiin.

Or. en

Perustelu

Komission tiedekomitean suositusten mukaisesti fosfonaattien ja polykarboksylaattien suhteen 
tarvitaan lisäarviointeja, koska ympäristöriskit ovat mahdollisia. Komission olisi siis 
tarkasteltava uudelleen niiden käyttöä. 

Tarkistus 30
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 648/2004
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio suorittaa 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä arvioinnin, esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen fosfaattien ja muiden 
fosforiyhdisteiden käytöstä kotitalouksien 
konetiskiaineissa ja, mikäli perusteltua, 
esittää lainsäädäntöehdotuksen niiden 
asteittaiseksi markkinoilta poistamiseksi tai 
rajoittamiseksi erityisiin tarkoituksiin.

Komissio suorittaa 31 päivään joulukuuta 
2016 mennessä arvioinnin, esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen fosfaattien ja muiden 
fosforiyhdisteiden käytöstä teollisuuden ja 
laitosten pesuaineissa ja, mikäli 
perusteltua, esittää lainsäädäntöehdotuksen 
niiden asteittaiseksi markkinoilta
poistamiseksi tai rajoittamiseksi erityisiin 
tarkoituksiin.

Or. en

Perustelu

On tarkoituksenmukaista arvioida myös fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden käyttöä 
teollisuuden ja laitosten pesuaineissa yhtenäisen lähestymistavan varmistamiseksi.

Tarkistus 31
Christa Klaß
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Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 648/2004
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio suorittaa 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä arvioinnin, esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen fosfaattien ja muiden 
fosforiyhdisteiden käytöstä kotitalouksien
konetiskiaineissa ja, mikäli perusteltua, 
esittää lainsäädäntöehdotuksen niiden 
asteittaiseksi markkinoilta poistamiseksi 
tai rajoittamiseksi erityisiin tarkoituksiin.

Komissio suorittaa 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä arvioinnin, esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen fosfaattien ja muiden 
fosforiyhdisteiden käytöstä kotitalouksien 
konetiskiaineissa ja, mikäli perusteltua, 
esittää lainsäädäntöehdotuksen niiden 
markkinoilta poistamiseksi tai 
rajoittamiseksi erityisiin tarkoituksiin. 
Tässä kertomuksessa arvioidaan 
kemiallisten aineiden vaikutuksia 
fosfaatittomissa koostumuksissa, veden-
ja energiankulutusta kuluttajakäytössä 
(pesukerta), hygieenisiä näkökohtia, 
kuluttajille aiheutuvia taloudellisia 
kustannuksia sekä koostumusten 
muuttamisesta aiheutuvia kustannuksia ja 
vaikutuksia pk-yrityksiin.

Or. de

Tarkistus 32
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 648/2004
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio suorittaa 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä arvioinnin, esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen fosfaattien ja muiden 
fosforiyhdisteiden käytöstä kotitalouksien 
konetiskiaineissa ja, mikäli perusteltua, 
esittää lainsäädäntöehdotuksen niiden 
asteittaiseksi markkinoilta poistamiseksi tai 

Komissio suorittaa 31 päivään joulukuuta 
2013 mennessä arvioinnin ja esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen fosfaattien ja muiden 
fosforiyhdisteiden käytöstä kotitalouksien 
konetiskiaineissa perustuen kyseisten 
pesuaineiden elinkaareen ja ottaen 
huomioon korvaavien tuotteiden 
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rajoittamiseksi erityisiin tarkoituksiin. myrkyttömyyden ja tehokkuuden. 
Komissio, mikäli perusteltua, esittää 
lainsäädäntöehdotuksen niiden 
asteittaiseksi markkinoilta poistamiseksi tai 
rajoittamiseksi erityisiin tarkoituksiin.

Or. fr

Perustelu

Valiokunnassa 18. huhtikuuta 2011 käydyssä keskustelussa komission edustaja ilmoitti 
selkeästi, että uusimpien tieteellisten havaintojen perusteella ja Euroopan vesistöjen 
erilaisesta kalkkipitoisuudesta johtuen mikään ei tässä vaiheessa puoltanut fosfaattien 
kieltämistä konetiskiaineissa.

Tarkistus 33
Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 648/2004
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio suorittaa 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä arvioinnin, esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen fosfaattien ja muiden 
fosforiyhdisteiden käytöstä kotitalouksien 
konetiskiaineissa ja, mikäli perusteltua, 
esittää lainsäädäntöehdotuksen niiden 
asteittaiseksi markkinoilta poistamiseksi tai 
rajoittamiseksi erityisiin tarkoituksiin.

Komissio suorittaa 31 päivään joulukuuta 
2016 mennessä arvioinnin, esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen fosfaattien ja muiden 
fosforiyhdisteiden käytöstä teollisuuden ja 
laitosten pesuaineissa ja, mikäli 
perusteltua, esittää lainsäädäntöehdotuksen 
niiden asteittaiseksi markkinoilta 
poistamiseksi tai rajoittamiseksi erityisiin 
tarkoituksiin.

Or. ro

Tarkistus 34
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 648/2004
16 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Komissio suorittaa 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä arvioinnin, esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen fosfaattien ja muiden 
fosforiyhdisteiden käytöstä kotitalouksien 
konetiskiaineissa ja, mikäli perusteltua, 
esittää lainsäädäntöehdotuksen niiden
asteittaiseksi markkinoilta poistamiseksi tai 
rajoittamiseksi erityisiin tarkoituksiin.

Komissio esittää 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä kotitalouksien 
fosfaattiperustaisille pyykinpesuaineille ja 
konetiskiaineille vaihtoehtoja ottaen 
huomioon ympäristövaikutukset ja 
etenkin vaikutukset 
jätevedenpuhdistamoihin, vesistöihin ja 
vesistöjen sedimentteihin, ja, mikäli 
perusteltua, esittää lainsäädäntöehdotuksen 
fosfaatteja ja muita fosforiyhdisteitä 
sisältävien kotitalouksien 
pyykinpesuaineiden ja konetiskiaineiden
asteittaiseksi markkinoilta poistamiseksi tai 
rajoittamiseksi erityisiin tarkoituksiin.

Or. de
Tarkistus 35
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 648/2004
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Komissio suorittaa 31 päivään 
joulukuuta 2016 mennessä arvioinnin, 
esittää Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen ja, jos 
perusteltua, antaa 
lainsäädäntöehdotuksen fosforiyhdisteille 
asetettavasta 0,2 prosentin 
enimmäismäärästä kotitalouksien 
pyykinpesuaineissa ja konetiskiaineissa.

Or. en

Perustelu

Jos perusteltua, komission olisi ehdotettava 0,2 prosentin enimmäismäärän asettamista 
kotitalouksien pyykinpesuaineissa ja konetiskiaineissa oleville fosforiyhdisteille, ympäristön 
ja ihmisten terveyden suojelun korkean tason varmistamiseksi. Koska tämä raja on olemassa 
Ruotsissa, sitä pitäisi voida soveltaa myös EU:ssa.
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Tarkistus 36
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite
Asetus (EY) N:o 648/2004
Liite VI a

Komission teksti

Liite VI a

FOSFAATTIEN JA MUIDEN FOSFORIYHDISTEIDEN PITOISUUTTA KOSKEVAT 
RAJOITUKSET

Pesuaine Rajoitukset Rajoituksen 
soveltamispäivä

Kotitalouksien 
pyykinpesuaineet

Ei saa saattaa 
markkinoille, jos 
kokonaisfosforipitoisuus 
on 0,5 painoprosenttia tai 
enemmän

tammikuuta 2013

Tarkistus

Liite VI a

FOSFAATTIEN JA MUIDEN FOSFORIYHDISTEIDEN PITOISUUTTA KOSKEVAT 
RAJOITUKSET

Pesuaine Rajoitukset Rajoituksen 
soveltamispäivä

Kotitalouksien 
pyykinpesuaineet

Ei saa saattaa 
markkinoille, jos 
kokonaisfosforipitoisuus 
0,4 painoprosenttia tai 
enemmän tai jos liitteessä 
VII olevassa B osassa 
määritellyn tavanomaisen 
koneellisen 
kokonaisfosforipitoisuus 
on 0,4 grammaa tai 
enemmän, näistä 
pienempää arvoa 
soveltaen.

1. tammikuuta 2013

Kotitalouksien 
konetiskiaineet

Ei saa saattaa 
markkinoille, jos 
kokonaisfosforipitoisuus 
on 0,5 painoprosenttia tai 
enemmän. 

1. tammikuuta 2014
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Or. en

Perustelu

Tiivistäminen on toivottavaa, mutta se on todennäköisesti saavuttanut jo äärirajansa. Kyse ei 
siis ole liiallisen tiivistämisen estämisestä vaan tiivistämisen varmistamisesta yleisesti. 
Enimmäisprosenttia, joka perustuu Ison Britannian tavoitteeseen, olisi siksi täydennettävä 
grammamääräisellä rajoituksella.  

On tarkoituksenmukaista ulottaa fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden käyttöä koskevat 
rajoitukset koskemaan myös konetiskiaineita. Koska korvaavia aineita ei ole kehitetty yhtä 
pitkälle kuin pyykinpesuaineiden tapauksessa, on perusteltua antaa hieman lisäaikaa. Koska 
sekä suuryritysten että pk-yritysten valmistamia vaihtoehtoja kuitenkin on jo markkinoilla, 
yksi lisävuosi lienee tarpeeksi. 

Tarkistus 37
Bill Newton Dunn

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite
Asetus (EY) N:o 648/2004
Liite VI a

Komission teksti

FOSFAATTIEN JA MUIDEN FOSFORIYHDISTEIDEN PITOISUUTTA 
KOSKEVAT RAJOITUKSET

Pesuaine Rajoitukset Rajoituksen 
soveltamispäivä

Kotitalouksien 
pyykinpesuaineet

Ei saa saattaa markkinoille, jos 
kokonaisfosforipitoisuus on 0,5 
painoprosenttia tai enemmän

1. tammikuuta 
2013

Tarkistus

FOSFAATTIEN JA MUIDEN FOSFORIYHDISTEIDEN PITOISUUTTA 
KOSKEVAT RAJOITUKSET

Pesuaine Rajoitukset Rajoituksen 
soveltamispäivä

Kotitalouksien 
pyykinpesuaineet

Ei saa saattaa markkinoille, jos 
liitteessä VII olevassa B osassa 
määritellyn tavanomaisen 
koneellisen
kokonaisfosforipitoisuus on 0,5
grammaa tai enemmän

1. tammikuuta 
2013

Kotitalouksien 
konetiskiaineet

Ei saa saattaa markkinoille, jos
normaaliannostuksen 
kokonaisfosforipitoisuus on 0,5 

1. tammikuuta 
2015
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grammaa tai enemmän. 
Normaaliannostus on grammoina 
tai millilitroina ilmaistu suositeltu 
annostus täydelle 12-paikkaiselle 
tiskikoneelle ja tavanomaisesti 
likaantuneille astioille veden 
kovuusasteesta riippumatta. 
Annostuksessa ei oteta huomioon 
esipesun tai lisättävien tuotteiden 
annossuosituksia. Siinä ei 
myöskään oteta huomioon 
ohjelman loppuhuuhtelussa 
käytettäviä huuhteluaineita.

Or. en

Perustelu

Eräitä fosforipohjaisia aineksia, kuten fosfonaatteja, käytetään vähäisinä määrinä 
fosfaatittomissa tuotteissa. Tiivistetuotteiden kerääntymisvaikutuksesta johtuen 0,5 prosentin 
fosforipitoisuusraja saattaa ylittyä. Asettamalla rajoitus 0,5 grammaksi fosforia tavanomaista 
koneellista kohti ei estetä tiivistämisen lisäämistä, mikä on kestävän kehityksen kannalta 
keskeisen tärkeää.

On tarkoituksenmukaista ulottaa fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden käyttöä koskevat 
rajoitukset koskemaan myös kotitalouksien konetiskiaineita ja ilmaista rajoitus grammoina 
edellä mainituista syistä.

Tarkistus 38
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite
Asetus (EY) N:o 648/2004
Liite VI a

Komission teksti

Pesuaine Rajoitukset Rajoituksen 
soveltamispäivä

Kotitalouksien 
pyykinpesuaineet

Ei saa saattaa markkinoille, jos 
kokonaisfosforipitoisuus on 0,5 
painoprosenttia tai enemmän 

1. tammikuuta 
2013

Tarkistus

Pesuaine Rajoitukset Rajoituksen 
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soveltamispäivä
Kotitalouksien 
pyykinpesuaineet

Ei saa saattaa markkinoille, jos 
pesukoneen normaaliannostuksen 
kokonaisfosforipitoisuus on 0,5 
grammaa tai enemmän.

1. tammikuuta 
2013

Kotitalouksien 
konetiskiaineet

Ei saa saattaa markkinoille, jos 
kokonaisfosforipitoisuus on 0,5 
painoprosenttia tai enemmän.

1. tammikuuta 
2018

Or. en

Perustelu

Asettamalla kotitalouksien pyykinpesuaineiden rajaksi 0,5 grammaa fosforia pesukoneen 
normaaliannostusta kohti (0,5:n painoprosentin sijaan) kannustaa toimialaa lisäämään 
tiivistystä, mikä on keskeisen tärkeää kestävän kehityksen kannalta. 

Koska tiskikoneiden annostukselle ei ole olemassa normikokoa, raja olisi asetettava myös 
0,5 prosenttiin painosta.

Tarkistus 39
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite
Asetus (EY) N:o 648/2004
Liite VI a

Komission teksti

Liite VI a

FOSFAATTIEN JA MUIDEN FOSFORIYHDISTEIDEN PITOISUUTTA KOSKEVAT 
RAJOITUKSET

Pesuaine Rajoitukset Rajoituksen 
soveltamispäivä

Kotitalouksien 
pyykinpesuaineet

Ei saa saattaa 
markkinoille, jos 
kokonaisfosforipitoisuus 
on 0,5 painoprosenttia tai 
enemmän. 

1. tammikuuta 2013

Tarkistus

Liite VI a

FOSFAATTIEN JA MUIDEN FOSFORIYHDISTEIDEN PITOISUUTTA KOSKEVAT 
RAJOITUKSET
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Pesuaine Rajoitukset Rajoituksen 
soveltamispäivä

Kotitalouksien 
pyykinpesuaineet

Ei saa saattaa 
markkinoille, jos 
kokonaisfosforipitoisuus 
on 0,2 painoprosenttia tai 
enemmän. 

1. tammikuuta 2013

Or. en

Perustelu

Ruotsissa sovelletaan ongelmitta 0,2:n painoprosentin rajoitusta. Saksalaiset kotitalouksien 
pyykinpesuaineiden valmistajat ovat lähes kokonaan lopettaneet fosforin käytön, vaikka sen 
käyttöä ei täysin olekaan kielletty Saksassa. EU:n olisi hyväksyttävä kaikille jäsenvaltioille 
normi, joka perustuu Ruotsin tai Saksan kaltaisista maista saatuihin kokemuksiin.


