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Kasutatud tähised
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*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD 
RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004 selles osas, mis käsitleb fosfaatide ja muude 
fosforiühendite kasutamist kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites 
(KOM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0597);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0356/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. märtsi 2011. aasta arvamust1;

– võttes arvesse Regioonide Komitee ….. arvamust2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ja siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ei ole asjakohane laiendada 
kodumajapidamises kasutatavates 
pesupesemisvahendites sisalduvate 

(5) Turul on praegu saadaval tõhusaid 
kodumajapidamises kasutatavate 
nõudepesumasinate pesuvahendid, milles 

                                               
1 ELT C …, …, lk … /Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 ELT C …, …, lk …
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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.

on piiratud kontsentratsioonis fosforit. 
Seega on asjakohane laiendada 
kodumajapidamises kasutatavates 
pesupesemisvahendites sisalduvate 
fosfaatide ja muude fosforiühendite 
kasutamise piirangut kodumajapidamises 
kasutatavate nõudepesumasinate 
pesuvahenditele. Kuid ei ole asjakohane 
laiendada neid piiranguid tööstuslikele ja 
asutustes kasutatavatele pesuvahenditele, 
kuna sobivaid tehniliselt ja majanduslikult 
otstarbekaid fosfaatide asendajaid nende 
pesuvahendite jaoks veel ei ole.

Or. en

Selgitus

On asjakohane laiendada fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamise piirangut 
kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate pesuvahenditele.  

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva määruse lisade muutmiseks 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt 
volitused delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmiseks.

(7) Määruse (EÜ) nr 648/2004 lisade 
muutmiseks tuleks komisjonile anda 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaselt volitused delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmiseks. Eriti oluline 
on, et komisjon viiks oma ettevalmistava 
töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

Or. en

Selgitus

On asjakohane tagada, et komisjon viiks läbi konsultatsioone. (Sõnastus pärineb ühisest 
seisukohast delegeeritud õigusaktide kasutamise praktilise korralduse kohta)
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9

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 
määruse kohaldamise edasilükkamine, et 
võimaldada ettevõtjatel, eelkõige väikestel 
ja keskmise suurusega ettevõtjatel muuta 
fosfaatidel põhinevate kodumajapidamises 
kasutatavate pesupesemisvahendite ja 
kodumajapidamises kasutatavate 
nõudepesumasinate pesuvahendite
koostist, kasutades asendajaid, tehes seda 
tavapärase tootearendustsükli jooksul, et 
vähendada kulusid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 648/2004
Põhjendus 20 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Põhjendus 20 asendatakse 
järgmisega:
„Käesoleva määruse ühtsete 
kohaldamistingimuste tagamiseks tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused. Neid 
volitusi tuleks teostada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.”
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Or. en

Selgitus

Põhiõigusakti kohandamine uute menetlustega seoses 16. veebruari 2011. aasta määrusega 
(EL) 182/2011 kehtestatud rakendamisvolitustega. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 648/2004
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artikli 5 lõige 4 asendatakse 
järgmiselt:
"4. Eelkõige liikmesriigi teostatud 
hindamise põhjal võib komisjon teha 
erandi vastavalt artikli 12 lõikes 2 
osutatud menetlusele. Vajadusel hindab 
komisjon enne kõnealuse erandi tegemist 
täiendavalt käesoleva artikli lõikes 3 
nimetatud küsimusi. Komisjon teeb otsuse 
12 kuu jooksul alates hinnangu saamisest 
liikmesriigilt, välja arvatud määruse (EL) 
nr 182/2011 artikli 5 lõike 4 kohasel 
juhul, mille korral see aeg on 18 kuud.”

Or. en

Selgitus

Põhiõigusakti kohandamine uute menetlustega seoses 16. veebruari 2011. aasta määrusega 
(EL) 182/2011 kehtestatud rakendamisvolitustega. 

Muudatusettepanek 6

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

(3b) Artikli 6 lõige 3 asendatakse 
järgmiselt:
„3. Kui komisjon keeldub erandi 
tegemisest, teeb ta seda 12 kuu jooksul 
alates liikmesriigilt artikli 5 lõikes 3 
nimetatud hinnangu saamisest, välja 
arvatud määruse (EL) nr 182/2011 artikli 
5 lõike 4 kohasel juhul, mille korral see 
aeg on 18 kuud.  Komisjon võib 
kehtestada üleminekuaja, mille jooksul 
kaotatakse järk-järgult asjaomaste 
pindaktiivsete ainete turule laskmine ja 
kasutamine. Üleminekuaeg ei tohi ületada 
kahte aastat alates komisjoni otsuse 
kuupäevast.”

Or. en

Selgitus

Põhiõigusakti kohandamine uute menetlustega seoses 16. veebruari 2011. aasta määrusega 
(EL) 182/2011 kehtestatud rakendamisvolitustega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 c (uus)
Määrus (EÜ) nr 648/2004
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3c) Artikli 10 lõige 2 asendatakse 
järgmiselt:
„2. Kahtluse korral, et II, III, IV või VIII 
lisas loetletud meetoditele vastavalt 
teostatud katsed on andnud 
valepositiivseid tulemusi, teatavad 
liikmesriikide pädevad asutused sellest 
komisjonile, ning komisjon kontrollib 
kõnealuseid tulemusi delegeeritud 
õigusaktide abil vastavalt artikli 13a, 13b 
ja 13c osutatud menetlusele ning võtab 



PE458.795v01-00 10/15 PR\857940ET.doc

ET

vajalikud meetmed.”

Or. en

Selgitus

Põhiõigusakti kohandamine delegeeritud õigusaktidega seotud uute menetlustega.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 648/2004
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Artikli 12 lõige 3 jäetakse välja. (4) Artikkel 12 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 12
Komiteemenetlus
1. Komisjoni abistab komitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) nr 
182/2011 tähenduses.
2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.”

Or. en

Selgitus

Põhiõigusakti kohandamine uute menetlustega seoses 16. veebruari 2011. aasta määrusega 
(EL) 182/2011 kehtestatud rakendamisvolitustega. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 648/2004
Artikkel 13c – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega ühe kuu võrra. 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra. 

Or. en

Selgitus

Pikem ajavahemik võimalikuks tähtaja pikendamiseks tagab piisava aja meetmete 
kontrollimiseks. (Sõnastus pärineb ühisest seisukohast delegeeritud õigusaktide kasutamise 
praktilise korralduse kohta)

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Artikkel 16 asendatakse järgmisega: (8) Artikkel 16 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 16 „Artikkel 16

Aruanne 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 kasutamise järk-järgulise 
kaotamise või vaid erirakendustes lubamise 
kohta.”

31. detsembriks 2016 hindab komisjon 
fosfaatide ja muude fosforiühendite 
kasutamist tööstuslikes ja asutustes 
kasutatavates pesuvahendites, esitab 
sellekohase aruande Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule ning põhjendatud juhul 
seadusandliku ettepaneku nende 
kasutamise järk-järgulise kaotamise või 
vaid erirakendustes lubamise kohta.”

Or. en
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Selgitus

On asjakohane hinnata fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamist tööstuslikes ja 
asutustes kasutatavates pesuvahendites, et tagada ühtne lähenemisviis. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa 
Määrus (EÜ) nr 648/2004
VIa lisa

Komisjoni ettepanek

VIa LISA

FOSFAATIDE JA MUUDE FOSFORIÜHENDITE SISALDUSE PIIRAMINE 
Detergent Piirangud piirangu alguse kuupäev
kodumajapidamises 
kasutatavad 
pesupesemisvahendid

ei lasta turule, kui fosfori
kogusisaldus on 0,5 
massiprotsenti või rohkem 

1. jaanuar 2013

Muudatusettepanek

VIa LISA

FOSFAATIDE JA MUUDE FOSFORIÜHENDITE SISALDUSE PIIRAMINE 

Detergent Piirangud piirangu alguse kuupäev
kodumajapidamises 
kasutatavad 
pesupesemisvahendid

ei lasta turule, kui fosfori 
kogusisaldus on 0,5 
grammi või rohkem 
pesumasina tavalise 
töökorra koormuse kohta, 
nagu on määratletud VII 
lisa punktis B

1. jaanuar 2013

kodumajapidamises 
kasutatavate 
nõudepesumasinate 
pesuvahendid

ei lasta turule, kui fosfori 
kogusisaldus on 0,5 
massiprotsenti või 
rohkem 

1. jaanuar 2015

Or. en

Selgitus

Mõnesid fosforil põhinevaid koostisosasid, nagu fosfonaadid, kasutatakse väikestes kogustes 



PR\857940ET.doc 13/15 PE458.795v01-00

ET

fosfaadivabades toodetes.  Kompaktsetes  toodetes võidakse kontsentratsiooni mõju tõttu 
fosfori 0,5% piir ületada.  Seega aitab fosfori 0,5 g maksimumpiiri kehtestamine pesukorra 
tavapärase koormuse juures vältida kontsentratsiooni suurenemist, mis on jätkusuutlikkuse 
võtmetegur.    

On asjakohane laiendada fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamise piirangut 
kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate pesuvahenditele. Kuna 
nõudepesumasinate pesuvahendite puhul ei ole olemas pesukorra tavapärast koormust, 
kehtestatakse piirang 0,5 massiprotsendile.   
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SELETUSKIRI

Komisjoni käesoleva ettepanekuga võtta vastu määrus soovitakse vähendada fosfori kogust 
kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate jaoks mõeldud pesuvahendites. Komisjon 
valis direktiivi asemel määruse kehtestamise, et erinevaid eeskirju liikmesriikide tasandil 
paremini ühtlustada.

Fosfaadid jõuavad meie veesüsteemidesse, jõgedesse, ojadesse, järvedesse ning eelkõige 
Doonau vesikonda ja Läänemerre. Fosfor aitab elul jõudsalt paljuneda. Kui fosfori hulk vees 
on suurenenud, hakkavad vetikad ja muud kiiresti arenevad taimed vohama. Selle tagajärjel 
tekib eutrofeerumine ehk vetikate külluslik kasvamine, mistõttu muud elusorganismid ei saa 
piisavalt hapnikku ja suureneb mürkide hulk vees. Kalad, taimed ja muud liigid hukkuvad 
ning halveneb ka veekvaliteet.

Oleks seega hea Euroopa vete puhastamiseks vähendada meie kontinendi ning tegelikult kogu 
maailma veekeskkonda jõudva fosfori hulka.

ELis kasutatakse kõige rohkem fosfaate väetistes, kuid need jäävad peamiselt pinnasesse.
Fosfor jõuab vette peamiselt inimeste ja teiste imetajate kaudu: suurem osa fosforist pärineb 
väljaheidetest ja uriinist, mistõttu käesolev ettepanek seda teemat ei hõlma.  

Kuid oluline hulk fosforit tuleb kodumajapidamises kasutatavatest pesupesemisvahenditest, 
mis jõuab otse veesüsteemi. Seega oli komisjoni ettepanek väga oodatud.

Peale selle on teine kodune fosfaatide allikas nõudepesumasinates kasutatavad pesuvahendid.

Fosfaate kasutatakse pesuvahendites, et vähendada vee karedust tõhusaks puhastamiseks ning 
neil on ka muu toime pesemisprotsessi tõhustamiseks. 

Olukorra muudab keeruliseks asjaolu, et vee karedus on terves ELis väga erinev.
Skandinaavias on vesi üldiselt pehme, nii et pesuvahendid, milles on vähem fosfaati, toimivad 
hästi. Mujal ELis, nagu Lõuna-Euroopas, on vesi karedam, mistõttu pesuvahenditesse on vaja 
lisada rohkem fosfaati, et riided ja nõud tõhusalt puhtaks saada.

On olemas alternatiivid fosfaatidele pesuvahendites ning eelkõige kodumajapidamises 
kasutatavate pesupesemisvahendite puhul kaldutakse fosfaadivabade vahendite poole.
Fosfaadivabad vedelad pesupesemisvahendid moodustavad juba suure ja üha suureneva 
turuosa ELis. Kuigi nõudepesumasinates kasutatavad pesuvahendid on ikka veel fosfaatidel 
põhinevad, on saadaval ka fosfaadivabasid tooteid ja tehnoloogiaid. Alternatiivsed 
pesuvahendid vajavad tõhusaks puhastamiseks sellegipoolest fosfonaate (sisaldab ka fosforit, 
kuigi palju väiksemas koguses). Seega ei ole võimalik fosforit täielikult ära keelata.

Siseriiklikud õigusaktid üle kogu ELi kajastavad eemaldumist fosfaatide kasutamisest 
pesuvahendites. Mõnedes liikmesriikides on juba kehtestatud piirangud kodumajapidamises 
kasutatavatele pesupesemisvahenditele ning mõned on kehtestamas piiranguid ka 
nõudepesumasinates kasutatavatele pesuvahenditele.  See on põhjustanud pesuvahendite 
siseturu killustatuse ning toonud kaasa lisakulud mitmes liikmesriigis tegutsevatele 
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ettevõtetele. Liiatigi on ELil raske ilma ühtlustatud ELi õigusaktideta tagada kokkuleppe 
sõlmimine kolmandate riikidega fosfori koguse vähendamiseks pesupesemisvahendites ja 
nõudepesumasinates kasutatavates pesuvahendites vee puhastamisele suunatud piirkondlike 
algatuste kaudu, nagu Läänemere Kaitse Komisjoni (HELCOM) Läänemere tegevusplaan 
ning Doonau piirkonna strateegia.

Üldiselt ollakse nõus, et fosfori maksimumkoguseks ühe pesukorra kohta tuleks kehtestada 
0,5 g doseeringu kohta (vastavalt pesukorra tavapärasele koormusele) kodumajapidamises 
kasutatavate pesupesemisvahendite puhul.    Väljendades seda piirangut grammides, mitte 
massiprotsentides pesukorra kohta, nagu komisjon algselt kavatses, võimaldab 
pesupesemisvahendite tootjatel toota kompaktsema, kontsentreerituma koostisega vahendeid, 
milles ei ole suuremat fosforikogust kui 0,5 massiprotsenti praeguse tavapärase doseeringu 
kohta, vaid kus (fosfonaatidest pärit) fosfor võiks moodustada rohkem kui 0,5% kogukaalust.

Kui raportöör ja variraportöörid kohtusid, oli suur enamus selle poolt, et ettepanek hõlmaks  
ka kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate pesuvahendeid. Kuna 
nõudepesumasinate puhul puudub pesukorra tavapärane koormus, tuleks piiranguks 
kehtestada samuti 0,5 massiprotsenti.

Kehtestades tähtaja, millest alates fosforiühendite kogus kodumajapidamises kasutatavates 
pesupesemisvahendites ja nõudepesumasinatele mõeldud pesuvahendites on piiratud, saame 
me tagada suurima panuse eutrofeerumise riski vähendamiseks üle kogu ELi ning võimalikult 
lühikese aja jooksul. Mõistliku tähtaja kehtestamine fosforiühendite piiranguks 
nõudepesumasinates kasutatavates pesuvahendites annab vajalikuks innovatsiooniks 
motivatsiooni kiirendada üleminekut fosfaadivabadele vahenditele ning annab tootjatele 
piisavalt aega avalduvate negatiivsete mõjude vähendamiseks. Sellega aidatakse tagada ka 
ühtlustamine siseturul.

Raportöör teeb ettepaneku uuringu korraldamiseks, et uurida fosfaadikeelu teostatavust ja 
võimalikku mõju tööstuslikele ja asutustes kasutatavatele pesuvahenditele, kus valitseb hulga 
keerulisem olukord.

Seoses nõudepesumasinates kasutatavate pesuvahendite lisamisega määrusesse soovib ENVI-
komisjon arutleda selle üle, kas kiirendada eutrofeerumisvastast kampaaniat ning kaotada 
seeläbi töökohti nõudepesumasinatele mõeldud fosfaadirikaste pesuvahendite tootmisega 
tegelevates VKEdes, kus ei osata veel fosfaadivabu vahendeid valmistada. Kahjuks ei ole 
olemas statistikat selle kohta, kui palju töökohti on ohustatud.  


