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LYHYET PERUSTELUT

Kotitalouksien pyykinpesuaineiden sisämarkkinat ovat hajanaiset fosfaattien ja muiden 
fosforiyhdisteiden käytön osalta. Pyykinpesuaineiden sisämarkkinoiden toiminnan 
parantaminen edellyttää yhdenmukaista lähestymistapaa.

Koska fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden käytön tasoja kotitalouksien 
pyykinpesuaineissa ei ole toistaiseksi yhdenmukaistettu EU:n tasolla, jäsenvaltiot ovat 
ottaneet käyttöön useita erilaisia toimintatapoja. Tietyt jäsenvaltiot ovat säätäneet kansallisista
toimista rajoittaakseen fosfaattien käyttöä pyykinpesuaineissa. Toiset jäsenvaltiot sen sijaan 
suosivat teollisuuden vapaaehtoisia toimia fosfaattien käytön rajoittamiseksi 
pyykinpesuaineissa; on kuitenkin mahdollista, että jotkut valmistajat katsovat, että 
vapaaehtoiset sitoumukset eivät koske heitä. Lisäksi kymmenessä jäsenvaltiossa fosfaattien 
määrää pyykinpesuaineissa ei ole rajoitettu millään tavalla. Mainitut erot lähestymistavoissa 
ovat johtaneet pyykinpesuaineiden sisämarkkinoiden laajamittaiseen pirstoutuneisuuteen, 
minkä seurauksena pesuaineiden valmistajat joutuvat noudattamaan toisistaan poikkeavia 
kansallisia säännöksiä, mikä puolestaan aiheuttaa ajanhukkaa ja lisäkustannuksia.

Keskinäisen tunnustamisen periaate koskee myös tuotteita, jotka eivät kuulu 
yhdenmukaistamislainsäädännön piiriin. Keskinäistä tunnustamista koskevan asetuksen 
(EY) N:o 764/2008 mukaisesti1 jäsenvaltioiden on hyväksyttävä tuotteet, ja näin ollen myös 
eri määrän fosfaatteja sisältävät tuotteet, joita markkinoidaan laillisesti muissa jäsenvaltioissa, 
elleivät jäsenvaltiot voi osoittaa, että erityiset syyt estävät mainittujen tuotteiden 
markkinoinnin. Keskinäistä tunnustamista koskevan hallintoviranomaisten päätöstenteon 
suhteellisen lyhyet määräajat jäsenvaltioissa aiheuttavat merkittävän hallinnollisen rasituksen 
tuotteiden suuren lukumäärän vuoksi.

Jotta kotitalouksien pyykinpesuaineiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla voidaan 
parantaa, on suositeltavaa, että mainittujen pesuaineiden sisältämää fosfaattia ja muita 
fosforiyhdisteitä koskevat erilaiset kansalliset säännökset yhdenmukaistetaan. Sen avulla 
voitaisiin eliminoida myös tuottajille ja kansallisille viranomaisille aiheutuvat kustannukset, 
jotka johtuvat sisämarkkinoiden nykyisestä pirstoutuneisuudesta, ja välttää keskinäiseen 
tunnustamiseen liittyvät rasitteet.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

                                               
1 Tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin 
tuotteisiin koskevista menettelyistä 9. heinäkuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 764/2008 (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 21.)
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Tarkistus 1

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. 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 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston 31 päivänä maaliskuuta 2004 
pesuaineista antaman asetuksen (EY) N:o 
648/20041 16 artiklan mukaisesti tehnyt 
fosfaattien käytöstä pesuaineissa arvion, 
jonka se esittää fosfaattien käytöstä 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
annetussa kertomuksessa. Lisätarkastelun 
jälkeen komissio on päätynyt siihen, että 
fosfaattien käyttö kotitalouksien 
pyykinpesuaineissa olisi kiellettävä, 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. Fosfaattien käyttökielto edistäisi 
myös kotitalouksien pyykinpesuaineiden 
sisämarkkinoiden yhdenmukaistamista ja 
parantaisi näin ollen mainittujen 
pesuaineiden vapaata liikkuvuutta.
_______
1 EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1.

Perustelu

Koska fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden käytön tasoja kotitalouksien 
pyykinpesuaineissa ei ole toistaiseksi yhdenmukaistettu, jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
useita erilaisia lähestymistapoja, mikä puolestaan on johtanut mainittujen pesuaineiden 
sisämarkkinoiden laajamittaiseen pirstoutuneisuuteen pesuaineiden fosfaattipitoisuuden 
osalta. Jotta kotitalouksien pyykinpesuaineiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla voidaan 
parantaa, erilaiset kansalliset säännökset on yhdenmukaistettava.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale 
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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, etteivät ne edistä rehevöitymistä 
siinä määrin, että se olisi mitattavissa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(3) Fosfaattien ja muiden 
fosforiyhdisteiden vuorovaikutuksen 
vuoksi rajoituksen laajuus ja taso on 
valittava huolellisesti. Rajoitusta olisi 
sovellettava kaikkiin fosforiyhdisteisiin, 
jotta estettäisiin rajoituksen piiriin 
kuuluvien fosfaattien pelkkä korvaaminen 
muilla fosforiyhdisteillä. 
Fosforipitoisuuden enimmäisarvon pitäisi 
olla riittävän pieni, jotta kotitalouksien 
fosfaattipohjaisten pyykinpesuaineiden 
myynti estettäisiin tehokkaasti, mutta 
toisaalta riittävän suuri, jotta 
koostumukseltaan vaihtoehtoisissa 
valmisteissa voitaisiin käyttää niissä 
tarvittava vähimmäismäärä fosfonaatteja.

Poistetaan.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Toiminnan tavoitteita, joiden mukaan (4) Toiminnan tavoitteita, joiden mukaan 
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pesuaineiden sisältämien fosfaattien 
osuutta rehevöitymisriskissä vähennetään
ja vedenpuhdistamoissa tehtävän 
fosforinpoiston kustannuksia pienennetään, 
ei voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin, koska teknisiltä 
eritelmiltään toisistaan poikkeavilla 
kansallisilla toimenpiteillä ei voida 
vaikuttaa valtionrajat ylittävän veden 
laatuun, vaan tavoitteet voidaan sen vuoksi 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
tarpeen.

pesuaineiden sisältämien fosfaattien 
osuutta rehevöitymisriskissä vähennetään,
vedenpuhdistamoissa tehtävän 
fosforinpoiston kustannuksia pienennetään
ja kotitalouksien pyykinpesuaineiden 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta 
varmistetaan, ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, koska 
teknisiltä eritelmiltään toisistaan 
poikkeavilla kansallisilla toimenpiteillä ei 
voida vaikuttaa valtionrajat ylittävän veden 
laatuun, vaan tavoitteet voidaan sen vuoksi 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
tarpeen

Perustelu

Koska fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden käytön tasoja kotitalouksien 
pyykinpesuaineissa ei ole toistaiseksi yhdenmukaistettu, jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
useita erilaisia lähestymistapoja, mikä puolestaan on johtanut mainittujen pesuaineiden 
sisämarkkinoiden laajamittaiseen pirstoutuneisuuteen pesuaineiden fosfaattipitoisuuden 
osalta. Jotta kotitalouksien pyykinpesuaineiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla voidaan 
parantaa, erilaiset kansalliset säännökset on yhdenmukaistettava.

Tarkistus 5

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 

(5) Ei ole tarkoituksenmukaista ulottaa 
fosfaattien käyttökieltoa kotitalouksien 
pyykinpesuaineissa koskemaan myös 
kotitalouksien konetiskiaineita tai 
teollisuus- ja laitospesuaineita tai rajoittaa 
fosfaattien käyttöä näissä pesuaineissa, 
koska fosfaattien käytölle näissä 
pesuaineissa ei vielä ole saatavilla 
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taloudellisesti käyttökelpoisia vaihtoehtoja. teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoisia 
vaihtoehtoja ja koska käytettävissä ei vielä 
ole vaikutustenarviointia, jossa 
arvioitaisiin vaikutuksia, joita rajoitusten 
ulottamisella kotitalouksien 
konetiskiaineisiin olisi. Tämä koskee 
erityisesti arviota koostumuksen 
muuttamisesta aiheutuvista 
kustannuksista sekä fosfaatittomissa 
valmisteissa käytettävien kemikaalien 
vaikutuksesta, kotitalouksien veden- ja 
energiankulutuksesta kuluttajakäytössä 
(pesukerta) sekä kuluttajille aiheutuvista 
rahallisista kustannuksista.

Perustelu

Suoritetussa vaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin etupäässä kotitalouksien 
pyykinpesuaineiden sisältämiä fosfaatteja. Fosfaatittomiin kotitalouksien konetiskiaineisiin 
siirtymisen mahdolliset vaikutukset pesutulokseen voisivat mahdollisesti aiheuttaa merkittäviä 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä seurauksia, jotka poikkeavat hyvin paljon kotitalouksien 
pyykinpesuaineiden vaikutuksista: käytettäisiin erilaisia korvaavia kemikaaleja ja kuluttajat 
valitsisivat entistä tehokkaampia pesuohjelmia, minkä vaikutukset liittyisivät kustannuksiin, 
veteen ja energiaan (ja samalla hiilidioksidiin).

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Komissiolle olisi annettava valtuudet 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen 
liitteiden muuttamiseksi.

(7) Komissiolle olisi annettava valtuudet 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti asetuksen (EY) N:o 
648/2004 liitteiden muuttamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset myös asiantuntijatasolla.
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Perustelu

On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa kuulemiset. Lisäksi tämä sanamuoto on 
vakiomuoto, joka sisältyy liitteeseen, joka koskee yhteisymmärrystä käytännön järjestelyistä 
delegoitujen säädösten käyttämisessä.

Tarkistus 7

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.

Tarkistus 8

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 fosfaattien pitoisuudelle 
pesuaineissa tai niitä koskevat kiellot."

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 648/2004
2 artikla – 3 ja 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(2) Korvataan 2 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:

(2) Muutetaan 2 artiklaa seuraavasti:

a) 3 kohta korvataan seuraavasti:

"3. 'puhdistuksella' prosessia, jossa lika 
irrotetaan puhdistettavasta kohteesta ja 
muunnetaan liuokseksi tai dispersioksi,”.

"3. 'puhdistuksella' prosessia, jossa lika 
irrotetaan puhdistettavasta kohteesta ja 
muunnetaan liuokseksi tai dispersioksi,”.

b) 9 kohta korvataan seuraavasti:

"9. 'markkinoille saattamisella' 
tarkoitetaan toimittamista tai tarjoamista 
kolmannelle osapuolelle joko maksua 
vastaan tai maksutta. Maahantuontia 
[...] pidetään markkinoille saattamisena.

Perustelu

Oikeusvarmuuden varmistamiseksi ja termien yhdenmukaistamiseksi on asianmukaista, että 
"markkinoille saattamisen" määritelmä yhdenmukaistetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
(REACH) ja asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) määritelmien kanssa, koska kaikki kolme 
asetusta koskevat aineita ja seoksia.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 648/2004
2 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 2 artiklaan kohta 
seuraavasti:

"12 a. "Elinkaariarvio" tarkoittaa 
tuotteen ympäristövaikutusten arviointia 
kaikissa vaiheissa raaka-aineiden 
tuotannosta tuotteen valmistamiseen ja 
pakkaamiseen, kuljetukseen 
vähittäismyyntipisteisiin sekä tuotteen 
käyttöön ja käytöstä poistamiseen."
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Perustelu

Koska tarkistuksissa 19 ja 21 viitataan "elinkaariarvioon", sen määrittäminen on 
asianmukaista.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta 
Asetus (EY) N:o 648/2004
4 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VI a lueteltuja pesuaineita, jotka 
eivät vastaa kyseisessä liitteessä asetettuja 
fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden
pitoisuutta koskevia rajoituksia, ei saa 
saattaa markkinoille kyseisessä liitteessä 
asetetusta päivästä lukien.”

Liitteessä VI a lueteltuja pesuaineita, jotka 
eivät vastaa kyseisessä liitteessä asetettuja 
fosfaattien pitoisuutta koskevia rajoituksia, 
ei saa saattaa markkinoille kyseisessä 
liitteessä asetetusta päivästä lukien.”

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 648/2004
4 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VI a lueteltuja pesuaineita, 
jotka saatetaan markkinoille ennen 
liitteessä vahvistettua ajankohtaa, voidaan 
edelleen saattaa markkinoille … * saakka 
edellyttämättä mainitussa liitteessä 
määriteltyjä fosfaatteja koskevien 
sisältörajoitusten noudattamista.
_______________________

*Virallinen lehti: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kaksi vuotta tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.
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Perustelu

Tällä siirtymäkautta koskevalla määräyksellä varmistetaan, että pesuaineita, jotka saatetaan 
markkinoille nykyisen lainsäädännön perusteella, voidaan edelleen saattaa markkinoille 
kahden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta. Tällä määräyksellä varmistetaan, että 
tässä asetuksessa määrätyt fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden enimmäismäärää 
koskevat vaatimukset eivät vaikuta nykyisten säännösten mukaisten pesuaineiden 
markkinointiin.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 648/2004
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Korvataan 11 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4. Lisäksi kuluttajille myytävien 
pyykinpesuaineiden pakkauksissa on 
esitettävä liitteen VII B osassa ja liitteen 
VII B a osassa säädetyt tiedot."

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 b kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 648/2004
11 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Lisätään 11 artiklaan kohta 
seuraavasti:

"6 a. Ympäristöön liittyvän kilpailun 
vääristymisen estämiseksi valmistajat 
eivät saa esittää ympäristöä koskevia 
väittämiä sellaisten tietojen perusteella, 
joiden esittämistä unionin lainsäädäntöä 
vaatii." 

Perustelu

Valmistajien ei pitäisi saada hämmentää kuluttajia sellaisia tuotteiden ominaisuuksilla, jotka 
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ovat yksinkertaisesti unionin lainsäädännön vaatimia. Esimerkiksi fosfaatittomuuden 
esittämistä ei pitäisi sallia sellaisissa tuoteluokissa, joita fosfaattien kielto jo koskee.

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio voi 13 a, 13 b ja 13 c artiklan 
mukaisesti annetulla delegoidulla 
säädöksellä tehdä liitteisiin I, II, III, IV, V, 
VI, VII ja VIII muutoksia, jotka koskevat 
liuotinpohjaisia pesuaineita

Perustelu

Asetuksen liite VI a sisältää asetuksen keskeisiä osia, minkä vuoksi niitä koskevat tarkistukset 
on hyväksyttävä lainsäädäntömenettelyn mukaisesti sen sijaan, että ne hyväksyttäisiin 
delegoituina säädöksinä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 648/2004
13 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto.
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto.
Päätös tulee voimaan tulee voimaan joko
sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä tai jonakin myöhempänä, siinä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta 
aiemmin annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.
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Perustelu

Oikeusvarmuus edellyttää täsmällisen päivämäärän määrittämistä. Lisäksi tämä sanamuoto 
on vakiomuoto, joka sisältyy liitteeseen, joka koskee yhteisymmärrystä käytännön 
järjestelyistä delegoitujen säädösten käyttämisessä.

Tarkistus 17

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

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 kahdella
kuukaudella.

Perustelu

Määräajan pidentäminen on tarpeellinen toimenpide, joka varmistaa riittävän ajan asian 
tutkintaa varten. Lisäksi kahden kuukauden aikamäärä on vakiomuoto, joka sisältyy 
liitteeseen, joka koskee yhteisymmärrystä käytännön järjestelyistä delegoitujen säädösten 
käyttämisessä.

Tarkistus 18

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 

"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 
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liitteessä VI a ei ole vahvistettu 
pitoisuusrajoituksia."

ole vahvistettu pitoisuusrajoituksia."

Perustelu

Pesuaineiden sisämarkkinoiden sujuvan toiminnan ja niiden enemmän pirstoutumisen 
estämiseksi jäsenvaltioita ei pitäisi kehottaa ottamaan käyttöön uusia kansallisia säännöksiä, 
jotka sisältävät rajoituksia fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden pitoisuudelle 
pesuaineissa. Termin "restrictions" korvaaminen termillä "limitations" ei koske 
suomenkielistä versiota.

Tarkistus 19

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

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.

1. Komissio suorittaa 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä arvioinnin, 
esittää Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen fosfaattien ja 
muiden fosforiyhdisteiden käytöstä 
kotitalouksien konetiskiaineissa
kotitalouksien automaattisten 
astianpesukoneiden pesuaineiden 
elinkaarta, käytettävissä olevia 
vaihtoehtoja, niiden tehoa, 
kustannustehokkuutta ja teknologisia 
rajoituksia koskevan tutkimuksen 
perusteella ja, mikäli perusteltua, esittää 
lainsäädäntöehdotuksen niiden 
asteittaiseksi markkinoilta poistamiseksi tai 
rajoittamiseksi erityisiin tarkoituksiin.

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden käytön perusteellinen 
tutkiminen kotitalouksien automaattisissa astianpesukoneissa, komission olisi erityisesti 
käynnistettävä tutkimus, joka analysoi kotitalouksien automaattisissa astianpesukoneissa 
käytettävien pesuaineiden elinkaarta, käytettävissä olevia vaihtoehtoja, niiden tehoa, 
kustannustehokkuutta ja teknologisia rajoituksia. Mainitut tekijät on ehdottomasti otettava 
huomioon mahdollisissa tulevissa toimissa, jotka koskevat fosfaattien ja muiden 
fosforiyhdisteiden käyttöä automaattisten astianpesukoneiden pesuaineissa.
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Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio myös arvioi 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä teknisiä, 
taloudellisia ja kestävän kehityksen 
näkymiä, joita liittyy fosfaattien 
talteenottoon ja kierrätykseen 
kotitalouksien jätevesistä, eläinten 
lannasta ja teollisuusjätteistä ottaen 
huomioon fosfaattikivivarantojen 
hallinnan ja asian geopoliittiset 
näkökohdat. Komissio arvioi vaikutuksia 
pesuaineiden sisältämien fosfaattien 
käytön ja mahdollisen kierrätyksen 
kannalta ja esittää asiaa koskevan 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Perustelu

Fosfaatit ovat uusiutumaton luonnonvara, eikä niitä voida korvata maailman väestön 
ravitsemisessa eikä myöskään lääketieteellisissä ja teollisissa sovelluksissa. EU on 
merkittävässä määrin riippuvainen tuonnista, koska varannot keskittyvät Kiinaan ja Länsi-
Saharaan. Toisaalta EU:n vesistöjen suojeludirektiivit johtavat siihen, että fosfaatin 
talteenottolaitosten määrä lisääntyy. Tämä on tärkeä mahdollisuus kehittää fosfaattien 
talteenottoa ja kierrätystä niin, että tästä jätevirrasta saadaan mahdollinen kotoperäinen 
voimavara.

Tarkistus 21

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

1 a. Komissio suorittaa 31 päivään 
joulukuuta 2017 mennessä arvioinnin, 
esittää Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen fosfaattien ja 
muiden fosforiyhdisteiden käytöstä 
teollisuus- ja laitospesuaineissa ja muissa 
pesuaineissa, käytettävissä olevia 
vaihtoehtoja, teollisuus- ja 
laitospesuaineiden elinkaarta, niiden 
tehoa, kustannustehokkuutta ja 
teknologisia rajoituksia koskevan 
tutkimuksen perusteella ja, mikäli 
perusteltua, esittää 
lainsäädäntöehdotuksen niiden 
asteittaiseksi markkinoilta poistamiseksi 
tai rajoittamiseksi erityisiin tarkoituksiin.

Perustelu

Näyttää olevan asianmukaista tutkia fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden käyttöä 
teollisuus- ja laitospesuaineissa, jotta voidaan varmistaa yhtenäinen lähestymistapa, joka 
koskee fosfaattien käyttöä eri tyyppisissä pesuainetuotteissa. Nykyään ei ole olemassa mitään 
teknisesti mahdollisia eikä taloudellisesti kannattavia vaihtoehtoja teollisuus- ja 
laitospesuaineille, mutta niitä saatetaan kehittää tulevaisuudessa, minkä vuoksi kehitystä olisi 
seurattava jatkuvasti.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite
Asetus (EY) N:o 648/2004
Liite VI a – otsikko ja sarake 2 – rivi 2

Komission teksti Tarkistus

FOSFAATTIEN JA MUIDEN 
FOSFORIYHDISTEIDEN

PITOISUUTTA KOSKEVAT 
RAJOITUKSET

FOSFAATTIEN PITOISUUTTA 
KOSKEVAT RAJOITUKSET

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

Ei saa saattaa markkinoille, jos ne 
sisältävät lisättyjä fosfaatteja
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 a kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 648/2004
Liite VII – jakso B a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Lisätään kohta liitteeseen VII 
seuraavasti:
"B a. Kestävää käyttöä koskevat tiedot
Tämän vaikuttamatta 12. joulukuuta 2006 
harhaanjohtajavasta ja vertailevasta 
mainonnasta annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviin 
2006/114/EY1 (kodifioitu toisinto) 
kotitalouksien pyykinpesuaineiden 
merkinnöissä 
– on esitettävä logon ja/tai tekstin avulla 
merkitykselliset tiedot, jotka kannustavat 
pyykinpesuaineiden kestävään käyttöön ja 
jotka voivat olla esimerkiksi suosituksia 
pesukoneiden vajaatäytön välttämiseksi, 
annosteluohjeiden huomioonottamiseksi, 
matalan lämpötilan valitsemiseksi pesua 
varten ja pakkauksen 
kierrättämiseksi/uudelleentäyttämiseksi, 
ja 
– niissä on viitattava muihin olemassa 
oleviin lähteisiin, kuten internetsivuihin, 
jotka sisältävät lisätietoja kuluttajille, jotta 
kuluttajat voivat saada hyödyllisiä 
suosituksia, ehdotuksia ja neuvoja 
kestävän käytön edistämiseksi.
__________
1 EUVL L 376, 29.12.2006, s. 21."
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