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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 764/20081 mukaisesti 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 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. Fosfaattien ja muiden 
fosforiyhdisteiden pitoisuuksia koskevien 
rajoitusten käyttöönotto edistäisi myös 
kotitalouksien pyykinpesuaineiden 
sisämarkkinoiden yhdenmukaistamista ja 
parantaisi näin ollen mainittujen 
pesuaineiden vapaata liikkuvuutta.

Or. en

Perustelu

Koska fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden käytön tasoja kotitalouksien 
pyykinpesuaineissa ei ole toistaiseksi yhdenmukaistettu, jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
useita erilaisia toimintatapoja, 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.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Toiminnan tavoitteita, joiden mukaan 
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.

(4) Toiminnan tavoitteita, joiden mukaan 
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 Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

Or. en

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.
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Tarkistus 3

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 tämän asetuksen 
liitteiden muuttamiseksi. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset myös asiantuntijatasolla.

Or. en

Perustelu

On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa kuulemiset. Lisäksi tätä sanamuoto ehdotetaan 
vakiomuodoksi liitteessä, joka koskee yhteisymmärrystä käytännön järjestelyistä delegoitujen 
säädösten käyttämisessä. 

Tarkistus 4

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

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 
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maksutta. Maahantuontia pidetään 
markkinoille saattamisena.

Or. en

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 5

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. "Elinkaari" tarkoittaa tuotteen 
ympäristövaikutuksia kaikissa vaiheissa 
raaka-aineiden tuotannosta tuotteen 
valmistamiseen ja pakkaamiseen, 
kuljetukseen vähittäismyyntipisteisiin 
sekä tuotteen käyttöön ja käytöstä 
poistamiseen."

Or. en

Perustelu

Koska tarkistuksissa 12 ja 13 viitataan "tuotteen elinkaareen'", sen määrittäminen on 
asianmukaista.

Tarkistus 6

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

1 a. Liitteessä VI a lueteltuja pesuaineita, 
jotka saatetaan markkinoille ennen 
liitteessä vahvistettua ajankohtaa, voidaan 
edelleen saattaa markkinoille … * saakka 
edellyttämättä mainitussa liitteessä 
määriteltyjä fosfaatteja ja muita 
fosforiyhdisteitä koskevien 
sisältörajoitusten noudattamista. 
_______________________
* EUVL ja päivämäärä: kaksi vuotta tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

Or. en

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 7

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 8

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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 9

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 

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 



PE458.832v02-00 10/13 PA\859828FI.doc

FI

määräaikaa pidennetään kuukaudella. kuukaudella. 

Or. en

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 10

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

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 11

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

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

Or. en

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.

Tarkistus 12

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 2017 mennessä arvioinnin, 
esittää Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen fosfaattien ja 
muiden fosforiyhdisteiden käytöstä 
teollisuus- ja laitospesuaineissa ja muissa 
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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.

Or. en

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 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 a kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 648/2004
Liite VII – B kohta – 1 alakohta – 3 a ja 3 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a) Liitteessä VII olevaan B osaan 
lisätään seuraavat luetelmakohdat: 

"– Yliannostus ei paranna pesuaineen 
tehoa, 

– Kustannussäästöt käytettäessä 40°C -
ohjelmaa 60°C -ohjelman sijasta ja 
käytettäessä 60°C -ohjelmaa 90°C -
ohjelman sijasta."

Or. en

Perustelu

Pyykinpesun ympäristöystävällisyyden ja kustannustehokkuuden edistämiseksi pakkauksessa 
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on annettava lisätietoja.


