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Tarkistus 14
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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 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 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.

Or. en

Tarkistus 15
Heide Rühle

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 

(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 
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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.

jälkeen komissio on päätynyt siihen, että 
fosfaattien käyttöä kotitalouksien
pesuaineissa 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 pesuaineissa aiheuttaa.

Or. en

Tarkistus 16
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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, pesuaineista 
poikkeava tehtävä ja joita käytetään niin 
pieniä määriä, ettei niillä ei ole mitattavaa 
vaikutusta rehevöitymiseen.

Or. en

Tarkistus 17
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kotitalouksien fosfaattipohjaisten
pyykinpesuaineiden tehokkaisiin 

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

tarvitaan pieniä määriä muita 
fosforiyhdisteitä, fosfonaatteja, joiden 
lisääntyvä käyttö saattaa olla ympäristön 
kannalta ongelmallista.

Or. en

Tarkistus 18
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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.

Or. en

Tarkistus 19
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Ei ole tarkoituksenmukaista ulottaa 
fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden 

Poistetaan.
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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.

Or. en

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

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
ja koska saatavissa ei ole vielä 
vaikutusten arviointia rajoitusten 
laajentamisesta kotitalouksien 
astianpesukoneissa käytettäviin 
pesuaineisiin. Tämä koskee erityisesti 
arviota koostumuksen muuttamisesta 
aiheutuvista kustannuksista ja 
fosfaatittomissa valmisteissa käytettävien 
kemikaalien vaikutusta, kotitalouksien 
veden- ja energiankulutusta 
kuluttajakäytössä (pesuohjelma) sekä 
kuluttajille aiheutuvia rahallisia 
kustannuksia.

Or. en
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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 21
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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
kieltoa 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 teknisesti ja 
taloudellisesti käyttökelpoisia vaihtoehtoja.

Or. en

Tarkistus 22
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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 

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

pyykinpesuaineidensa koostumusta siten, 
että niissä käytetään vaihtoehtoisia aineita, 
koostumuksen tavanomaisen 
muuttamissyklin puitteissa, jotta 
kustannukset jäisivät mahdollisimman 
pieniksi.

Or. en

Tarkistus 23
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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 ja muiden 
fosforiyhdisteiden pitoisuudelle 
pesuaineissa tai niitä koskevat kiellot."

Or. en

Tarkistus 24
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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.”

Or. en
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Tarkistus 25
Marc Tarabella

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."

Or. en

Tarkistus 26
Marc Tarabella, Heide Rühle

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 kilpailukyvyn 
vääristymisen estämiseksi valmistajat 
eivät saa väittää pesuaineen pesutehoa 
lisäominaisuudeksi, kun pesuaine vain 
täyttää unionin lainsäädännön 
vaatimukset."

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

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 
pitoisuudelle pesuaineissa, joiden osalta 
liitteessä VI a ei ole vahvistettu 
pitoisuusrajoituksia."

Or. en

Tarkistus 28
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

(8) Korvataan 16 artikla seuraavasti: Poistetaan.
"16 artikla
Kertomus
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.".
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Or. en

Tarkistus 29
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori

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 käytöstä 
kotitalouksien konetiskiaineissa ja, mikäli 
perusteltua, esittää lainsäädäntöehdotuksen 
niiden asteittaiseksi markkinoilta 
poistamiseksi tai rajoittamiseksi erityisiin 
tarkoituksiin.”.

Tähän päivään mennessä komissio myös 
arvioi 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.

Or. en

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 
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talteenottoa ja kierrätystä niin, että tästä jätevirrasta saadaan mahdollinen kotoperäinen 
voimavara.

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

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

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Lisätään B a kohta liitteeseen VII 
seuraavasti:
"B a. Kestävää käyttöä koskevat tiedot
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, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 
päivänä joulukuuta harhaanjohtavasta ja 
vertailevasta mainonnasta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/114/EY (kodifioitu 
versio)1 soveltamista."
__________
1EUVL L 376, 27.12.2006, s. 21.

Or. en

Tarkistus 31
Amalia Sartori, Marc Tarabella, Ashley Fox

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

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Lisätään B a kohta liitteeseen VII 
seuraavasti:

"B a. Kestävää käyttöä koskevat tiedot

Kotitalouksien pyykinpesuaineiden 
merkinnöissä on viitattava 
merkityksellisiin tietoihin, jotka ovat 
kuluttajien saatavissa erilaisista lähteistä, 
kuten internetsivuilla, jotta kuluttajat 
voivat saada hyödyllisiä suosituksia, 
ehdotuksia ja neuvoja kestävän käytön 
edistämiseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 12 päivänä joulukuuta 
harhaanjohtavasta ja vertailevasta 
mainonnasta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/114/EY (kodifioitu 
versio)1soveltamista."
__________
1EUVL L 376, 27.12.2006, s. 21.

Or. en

Tarkistus 32
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite
Asetus (EY) N:o 648/2004
Liite VI a – sarake 1 – rivi 2

Komission teksti Tarkistus

Kotitalouksien pyykinpesuaineet Kotitalouksien pesuaineet

Or. en
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Tarkistus 33
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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

Or. en


