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Muudatusettepanek 14
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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 kasutamine
kodumajapidamises kasutatavates 
pesupesemisvahendites tuleks keelata, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Heide Rühle

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 

(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 
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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.

kodumajapidamises kasutatavates
detergentides tuleks piirata, et vähendada 
pesuvahendites sisalduvate fosfaatide mõju 
eutrofeerumisohule ning vähendada fosfori 
eemaldamise kulusid 
reoveepuhastusjaamades. Need kulusäästud 
kaaluvad oluliselt üles kodumajapidamises 
kasutatavate detergentide koostise 
fosfaatide asendajatega muutmise kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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 täidavad väga konkreetset, 
detergentidest erinevat funktsiooni ning 
mida kasutatakse nii väikestes kogustes, et 
nad ei mõjuta mõõdetaval määral 
eutrofeerumist.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Heide Rühle

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.

detergentide tõhusates asendajates on vaja 
kasutada väikeses koguses teisi 
fosforiühendeid, nimelt fosfanaate, mis 
võivad olla keskkonnaohtlikud, kui neid 
kasutatakse üha suuremates kogustes.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Fosfaatide ja muude fosforiühendite 
vahelise vastastikuse mõju tõttu on vaja 
väga hoolikalt otsustada piirangute 
kohaldamisala ja taseme üle. Piirangud 
tuleks kehtestada kõigi fosforiühendite 
kohta, et välistada piiratud fosfaatide 
asendamist muude fosforiühenditega. 
Fosforisisalduse piirang peaks olema 
piisavalt madal, et tõhusalt ära hoida 
fosfaatidel põhineva koostisega 
kodumajapidamises kasutatavate 
pesupesemisvahendite turustamist, kuid 
samas peab see olema piisavalt kõrge, et 
võimaldada vajaliku vähima koguse 
fosfanaatide sisaldust alternatiivsetes 
koostistes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 19
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5 
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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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Marc Tarabella

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) 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 ning veel ei 
ole ka mõjuhinnangut, milles hinnatakse 
mõju, mida avaldab piirangute 
laiendamine kodumajapidamises 
kasutatavatele nõudepesumasinate 
pesuvahenditele, ja eelkõige 
tootearenduse kulusid ning 
fosfaadivabades koostistes kasutatavate 
kemikaalide mõju, kodumajapidamiste 
vee- ja energiatarbimist tarbijakasutuse 
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faasis (pesutsükkel), ja tarbijate 
majanduskulusid.

Or. en

Selgitus

Läbiviidud mõjuhinnangus uuriti peamiselt kodumajapidamises kasutatavates 
pesupesemisvahendites sisalduvaid fosfaate. Võimalikud muutused pesutulemuses, mille 
põhjuseks on üleminek fosfaadivabadele kodumajapidamises kasutatavatele 
nõudepesumasinate pesuvahenditele võivad olla märkimisväärse majandusliku ja 
keskkonnamõjuga, mis erineb kodumajapidamises kasutatavate pesupesemisvahendite mõjust: 
erinevate asenduskemikaalide kasutus, intensiivsemate pesuprogrammide valik tarbijate 
poolt, mis avaldab mõju seoses kulude, vee, energia (ja seega ka CO2-ga).

Muudatusettepanek 21
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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) Ei ole asjakohane laiendada 
kodumajapidamises kasutatavates 
pesupesemisvahendites sisalduvate 
fosfaatide keeldu kodumajapidamises 
kasutatavate nõudepesumasinate 
pesuvahenditele või tööstuslikele ja 
asutustes kasutatavatele pesuvahenditele
ega piirata fosfaatide kasutamist 
nimetatud detergentides, kuna sobivaid 
tehniliselt ja majanduslikult otstarbekaid 
fosfaatide asendajaid nende pesuvahendite 
jaoks veel ei ole.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 
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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 23
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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 sisalduse piiramine või 
keelamine detergentides.”

Or. en

Muudatusettepanek 24
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 
Määrus (EÜ) nr 648/2004
Artikkel 4 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIa lisas loetletud detergente, mis ei vasta 
kõnealuses lisas sätestatud fosfaatide ja 
muude fosforiühendite sisalduse 

VIa lisas loetletud detergente, mis ei vasta 
kõnealuses lisas sätestatud fosfaatide 
sisalduse piirangutele, ei tohi turule lasta 
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piirangutele, ei tohi turule lasta alates 
kõnealuses lisas kehtestatud kuupäevast.”

alates kõnealuses lisas kehtestatud 
kuupäevast.”

Or. en

Muudatusettepanek 25
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus) 
Määrus (EÜ) nr 648/2004
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artikli 11 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:
„4. Lisaks sellele märgitakse 
elanikkonnale müüdavate 
pesupesemiseks ettenähtud detergentide 
pakenditele VII lisa punktides B ja Ba
ettenähtud teave.”

Or. en

Muudatusettepanek 26
Marc Tarabella, Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 b (uus) 
Määrus (EÜ) nr 648/2004
Artikkel 11 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Artiklile 11 lisatakse järgmine lõige:
„6 a. Et vähendada keskkonnaalase 
konkurentsi moonutusi, ei tohi tootjad 
liidu õigusakte täites väita, et detergentide 
toimivus on lisaomadus.”

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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

Or. en

Muudatusettepanek 28
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Artikkel 16 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„Artikkel 16
Aruanne
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 
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kasutamise järk-järgulise kaotamise või 
vaid erirakendustes lubamise kohta.”

Or. en

Muudatusettepanek 29
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori

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 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.

Selleks kuupäevaks hindab komisjon 
samuti fosfaatide taaskasutuse ning 
fosfaatide olmereoveest, loomasõnnikust 
ja tööstusjäätmetest ringlussevõtu 
tehnilisi, majanduslikke ja kestliku 
arengu väljavaateid, võttes arvesse 
ressursside haldust ja fosforiidivarude 
geopoliitilist aspekti ning hinnates 
detergentides kasutavate fosfaatide 
kasutuse ja võimaliku ringlussevõtu mõju, 
ning esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule sellekohase aruande.

Or. en

Selgitus

Fosfaadid ei ole taastuvad loodusvarud, neid ei saa asendada maailma elanikkonna toiduga 
varustamisel, samuti ravimi- ja muus tööstuses. EL sõltub põhimõtteliselt impordist, sest 
varud asuvad põhiliselt Hiinas ja Lääne-Saharas. Teiselt poolt põhjustab ELi veekaitse 
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direktiivide rakendamine üha suuremat fosfaatide eemaldamise kasutuselevõttu. See on 
oluline võimalus töötada välja fosfaatide taaskasutus ja ringlussevõtt, mis muudaks 
jäätmevoo potentsiaalseks ressursiks, mida ei pea importima.

Muudatusettepanek 30
Marc Tarabella, Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 a (uus) 
Määrus (EÜ) nr 648/2004
VII lisa – punkt B a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) VII lisale lisatakse järgmine punkt 
Ba:
„Ba. Teave kestliku kasutuse kohta
Piiramata Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiivi 2006/114/EÜ (eksitava ja 
võrdleva reklaami kohta (kodifitseeritud 
versioon))1 kohaldamist, esitatakse 
kodumajapidamises kasutatavate 
pesupesemisvahendite märgistamisel kas 
logo ja/või tekstina oluline teave 
pesupesemisvahendite kestliku kasutuse 
ergutamise kohta, näiteks soovitusena 
vältida pesumasinate poolikut täitmist, 
pöörata tähelepanu doseerimisjuhistele, 
pesta madalal temperatuuril ning võtta 
pakend ringlusse või uuesti täita.”
__________
1 ELT L 376, 27.12.2006, lk 21.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Amalia Sartori, Marc Tarabella, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 11 b (uus) 
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Määrus (EÜ) nr 648/2004
VII lisa – punkt B a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) VII lisale lisatakse järgmine punkt 
Ba:

„Ba. Teave kestliku kasutuse kohta

Piiramata Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiivi 2006/114/EÜ (eksitava ja 
võrdleva reklaami kohta (kodifitseeritud 
versioon))1 kohaldamist, esitatakse 
kodumajapidamises kasutatavate 
pesupesemisvahendite märgistel viide 
asjakohasele teabele, mis leidub 
olemasolevates allikates, näiteks 
veebisaitidel tarbijate jaoks, et võimaldada 
neile juurdepääs kasulikele soovitustele, 
ettepanekutele ja nõuannetele, mis 
ergutavad pesemisvahendite kestlikku 
kasutust.”
__________
1 ELT L 376, 27.12.2006, lk 21.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa
Määrus (EÜ) nr 648/2004
VI a lisa – veerg 1 – rida 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kodumajapidamises kasutatavad
pesupesemisvahendid

kodumajapidamises kasutatavad
detergendid

Or. en
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Muudatusettepanek 33
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