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PR_COD_1amCom

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 
648/2004 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden 
käytöstä kotitalouksien pyykinpesuaineissa
(KOM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0597),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0356/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. maaliskuuta 2011 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon 
(A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 EUVL C ... .
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Tarkistus 1

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) Markkinoilla on nykyisin tehokkaita 
kotitalouksien konetiskiaineita, joissa on 
vähän fosfaatteja. Siksi on
tarkoituksenmukaista ulottaa fosfaattien ja 
muiden fosforiyhdisteiden käyttöä 
kotitalouksien pyykinpesuaineissa 
koskevat rajoitukset koskemaan myös 
kotitalouksien konetiskiaineita. Näiden 
rajoitusten ulottaminen teollisuus- ja 
laitospesuaineisiin ei kuitenkaan ole 
tarkoituksenmukaista, koska fosfaattien 
käytölle näissä pesuaineissa ei vielä ole 
saatavilla teknisesti ja taloudellisesti 
käyttökelpoisia vaihtoehtoja.

Or. en

Perustelu

On tarkoituksenmukaista ulottaa fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden käyttöä koskevat 
rajoitukset koskemaan myös kotitalouksien konetiskiaineita. 

Tarkistus 2

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.

Or. en
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Perustelu

On tarkoituksenmukaista varmistaa, että komissio toteuttaa kuulemiset. (Sanamuoto 
delegoitujen säädösten käyttämisen käytännön järjestelyjä koskevasta yhteisymmärryksestä.)

Tarkistus 3

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 
vahvistettujen rajoitusten soveltamisen 
lykkäämisestä, jotta toimijat ja erityisesti 
pienet ja keskisuuret yritykset voivat 
muuttaa kotitalouksien fosfaattipohjaisten 
pyykinpesuaineidensa ja 
konetiskiaineidensa koostumusta siten, 
että niissä käytetään vaihtoehtoisia aineita, 
koostumuksen tavanomaisen 
muuttamissyklin puitteissa, jotta 
kustannukset jäisivät mahdollisimman 
pieniksi.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 648/2004
Johdanto-osan 20 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(-1) Korvataan johdanto-osan 20 kappale 
seuraavasti:
"Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan 
varmistaa tämän asetuksen yhtenäinen 
täytäntöönpano. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
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täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 182/2011 mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Perussäädöksen mukauttaminen uusiin, täytäntöönpanovaltuuksia koskeviin menettelyihin, 
joista säädettiin 16. helmikuuta 2011 annetulla asetuksella (EU) 182/2011. 

Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Korvataan 5 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4. Komissio voi erityisesti jäsenvaltion 
suorittaman arvioinnin perusteella 
myöntää poikkeusluvan 12 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti. Tarvittaessa komissio ennen 
poikkeusluvan myöntämistä arvioi 
tarkemmin tämän artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja seikkoja. Komissio tekee 
päätöksensä 12 kuukauden kuluessa 
siitä, kun se on saanut arvion 
jäsenvaltiolta, lukuun ottamatta 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua tapausta, jolloin 
kyseinen ajanjakso on 18 kuukautta."

Or. en

Perustelu

Perussäädöksen mukauttaminen uusiin, täytäntöönpanovaltuuksia koskeviin menettelyihin, 
joista säädettiin 16. helmikuuta 2011 annetulla asetuksella (EU) 182/2011. 
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Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Korvataan 6 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Jos komissio ei myönnä 
poikkeuslupaa, sen on tehtävä kyseinen 
päätös 12 kuukauden kuluessa siitä, kun 
se on saanut jäsenvaltiolta 5 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun arvion, lukuun 
ottamatta asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
tapausta, jolloin kyseinen ajanjakso on 
18 kuukautta. Komissio voi vahvistaa 
siirtymäajan, jonka kuluessa kyseinen 
pinta-aktiivinen aine on poistettava 
markkinoilta. Siirtymäaika saa olla 
enintään kaksi vuotta komission 
päätöksen antamispäivästä."

Or. en

Perustelu

Perussäädöksen mukauttaminen uusiin, täytäntöönpanovaltuuksia koskeviin menettelyihin, 
joista säädettiin 16. helmikuuta 2011 annetulla asetuksella (EU) 182/2011. 

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 c kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 648/2004
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Korvataan 10 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Jos epäillään, että liitteessä II, III, IV 
tai VIII lueteltujen menetelmien 
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mukaisella testillä on saatu virheellisiä 
positiivisia tuloksia, jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava asiasta komissiolle, joka 
todentaa kyseiset tulokset ja toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet delegoiduilla 
säädöksillä 13 a, 13 b ja 13 c artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Perussäädöksen mukauttaminen uusiin menettelyihin delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

(4) Poistetaan 12 artiklan 3 kohta. (4) Korvataan 12 artikla seuraavasti:

"12 artikla
Komiteamenettely
1. Komissiota avustaa komitea. Kyseinen 
komitea on asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa."

Or. en

Perustelu
Perussäädöksen mukauttaminen uusiin, täytäntöönpanovaltuuksia koskeviin menettelyihin, 
joista säädettiin 16. helmikuuta 2011 annetulla asetuksella (EU) 182/2011. 
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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 
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. 

Or. en

Perustelu

Määräajan mahdollinen pidentäminen on tarpeellinen toimenpide, joka varmistaa riittävän 
ajan asioiden tutkintaa varten. (Sanamuoto delegoitujen säädösten käyttämisen käytännön 
järjestelyjä koskevasta yhteisymmärryksestä.)

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

(8) Korvataan 16 artikla seuraavasti: (8) Korvataan 16 artikla seuraavasti:

"16 artikla "16 artikla
Kertomus 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 

Komissio suorittaa 31 päivään joulukuuta 
2016 mennessä arvioinnin, esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen fosfaattien ja muiden 
fosforiyhdisteiden käytöstä teollisuuden ja 
laitosten pesuaineissa ja, mikäli 
perusteltua, esittää lainsäädäntöehdotuksen 
niiden asteittaiseksi markkinoilta 
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rajoittamiseksi erityisiin tarkoituksiin.". poistamiseksi tai rajoittamiseksi erityisiin 
tarkoituksiin.".

Or. en

Perustelu

On tarkoituksenmukaista arvioida fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden käyttöä 
teollisuuden ja laitosten pesuaineissa yhtenäisen lähestymistavan varmistamiseksi. 

Tarkistus 11

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

Komission teksti

"LIITE VI a

FOSFAATTIEN JA MUIDEN FOSFORIYHDISTEIDEN PITOISUUTTA KOSKEVAT 
RAJOITUKSET 

Pesuaine Rajoitukset Rajoituksen 
soveltamispäivä

Kotitalouksien 
pyykinpesuaineet

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

1 päivä tammikuuta 2013

Tarkistus

"LIITE VI a

FOSFAATTIEN JA MUIDEN FOSFORIYHDISTEIDEN PITOISUUTTA KOSKEVAT 
RAJOITUKSET 

Pesuaine Rajoitukset Rajoituksen 
soveltamispäivä

Kotitalouksien 
pyykinpesuaineet

Ei saa saattaa 
markkinoille, jos 
liitteeseen VII 
sisältyvässä B osassa 
määritellyn tavanomaisen 

1 päivä tammikuuta 2013
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koneellisen
kokonaisfosforipitoisuus 
on 0,5 grammaa tai 
enemmän

Kotitalouksien 
konetiskiaineet

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

1 päivä tammikuuta 2015

Or. en

Perustelu

Some phosphorus-based ingredients are used at low levels in phosphate-free products such as 
phosphonates. Due to a concentration effect in compact products, the 0.5% phosphorus limit 
may be exceeded. Therefore, expressing the restriction as maximum 0.5 gram of phosphorus 
by standard washing load avoids impeding further compaction, which is a key driver of 
sustainability. 

It is appropriate to limit the use of phosphates and other phosphorus compounds also in 
household automatic dishwasher detergents. As there is no standard wash load for automatic 
dishwasher detergents, the limit shall be set at 0.5% P by weight. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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PERUSTELUT

Käsiteltävänä oleva komission ehdotus asetukseksi on laadittu vähentämään kotitalouksien 
pesuaineissa käytetyn fosforin määrää. Komissio valitsi direktiivin sijasta asetuksen erilaisten 
kansallisen tason säännösten yhdenmukaistamiseksi. 

Fosfaatit päätyvät vesijohtoverkostoihimme, jokiin, puroihin, järviin ja etenkin Tonavan 
altaaseen ja Itämereen. Fosfori auttaa elämää kukoistamaan. Jos vedessä on paljon fosforia, 
sen seurauksena levät ja muut nopeasti kehittyvät kasvit lisääntyvät voimakkaasti. Tämä 
johtaa rehevöitymiseen eli levän liikakasvuun, joka tukahduttaa muut elävät organismit 
hapenpuutteeseen ja voi tuottaa myös myrkkyjä, jotka tappavat kaloja, kasveja ja muita lajeja 
ja heikentävät veden laatua.

Euroopan vesien puhdistamiseksi onkin toivottavaa vähentää vesistöihin pääsevän fosforin 
määrää Euroopassa ja koko maailmassa.

Euroopan unionissa fosfaatteja käytetään eniten lannoitteissa, mutta ne pysyvät suurelta osin 
maaperässä. Fosfori pääsee vesiin pääasiassa ihmisistä ja muista nisäkkäistä: tärkeimpiä 
fosforin lähteitä ovat uloste ja virtsa, jotka selvästikään eivät kuulu tämän ehdotuksen 
soveltamisalaan.

Mutta myös pyykinpesuaineiden fosfori on merkittävä osatekijä, ja se menee suoraan 
vesistöihin. Siksi komission ehdotusta on pidettävä erittäin tervetulleena.

Tämän lisäksi kotitalouksissa on olemassa toinenkin fosfaattien lähde: konetiskiaineet.

Fosfaatteja käytetään pesuaineissa vähentämään veden kovuutta, jotta puhdistaminen olisi 
tehokasta, ja niillä on myös muita puhdistusvoimaa lisääviä ominaisuuksia.

Veden kovuus on ongelma, jonka vakavuus vaihtelee suuresti eri puolilla unionia.
Skandinaviassa vesi on yleensä pehmeää, joten vähemmän fosfaatteja sisältävät pesuaineet 
toimivat hyvin. Muualla EU:n alueella, kuten Etelä-Euroopassa vesi on kovempaa, ja 
pesuaineissa on oltava enemmän fosfaatteja, jotta vaatteista ja astioista tulisi puhtaita.

Pesuaineiden fosfaateille on olemassa vaihtoehtoja, ja suuntaus kohti fosfaatittomia 
koostumuksia onkin selkeä varsinkin kotitaloustuotteiden osalta. Fosfaatittomat nestemäiset 
pyykinpesuaineet ovatkin yleistyneet jo huomattavasti EU:n markkinoilla. Vaikka 
konetiskiaineet ovat vielä pääosin fosfaattipohjaisia, myös fosfaatittomia tuotteita ja 
tekniikoita on jo saatavilla. Pesuaineiden vaihtoehtoiset koostumukset vaativat tehokkaaseen 
puhdistukseen kuitenkin fosfonaatteja (sisältävät myös fosforia, vaikkakin pienempiä määriä).
Täydellinen fosforikielto ei siksi ole mahdollinen.

Eri puolilla unionia kansallisten lainsäädäntöjen suuntaus on poispäin fosfaattien käytöstä, ja 
eräät jäsenvaltiot ovat jo asettaneet rajoituksia kotitalouksien pyykinpesuaineille ja jotkut 
jäsenvaltiot ovat ottamassa käyttöön rajoituksia konetiskiaineille. Tämä on pirstaloittanut 
pesuaineiden sisämarkkinoita aiheuttaen lisäkustannuksia useissa maissa toimiville yrityksille.
EU:n yhtenäisen lainsäädännön puuttuessa unionilla on vaikeuksia sopia kolmansien maiden 
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kanssa pyykinpesuaineiden ja konetiskiaineiden fosforimäärien vähentämisestä alueellisilla 
vesistöaloitteilla, kuten Itämeren toimintasuunnitelma ja Tonavan alueen strategia. 

Yleisesti hyväksytyn näkemyksen mukaan kotitalouksien pyykinpesuaineiden fosforin 
enimmäismäärän pesukertaa kohti pitäisi olla enintään 0,5 grammaa per annos (normaalin 
kokoinen koneellinen). Kun tämä rajoitus esitetään muodossa grammaa per koneellinen eikä 
prosentteina painosta, kuten komission alun perin ehdotti, pesuainevalmistajat voivat tuottaa 
vähemmän tilaa vieviä ja tiiviimpiä koostumuksia, jotka eivät sisällä fosforia enempää kuin 
0,5 prosenttia nykyisen normaaliannoksen painosta, mutta jossa (fosfanaateista peräisin 
olevan) fosforin määrä voi olla enemmän kuin 0,5 prosenttia kokonaispainosta.

Kun asiasta vastaavan valiokunnan esittelijä ja varjoesittelijät tapasivat, ylivoimainen 
enemmistö kannatti myös kotitalouksien konetiskiaineiden sisällyttämistä ehdotukseen. Koska 
tiskikoneiden pesukerralle ei ole olemassa normikokoa, raja olisi asetettava myös 0,5 
prosenttiin painosta.

Kotitalouksien pyykinpesuaineiden ja konetiskiaineiden fosforimäärän rajoittamista 
koskevaan määräajan asettamisella varmistetaan, että rehevöitymisen riskiä EU:ssa 
vähennetään mahdollisimman paljon ja mahdollisimman lyhyessä ajassa. Kun 
konetiskiaineiden fosforimäärän rajoittamiselle asetetaan kohtuullinen määräaika, se 
kannustaa innovaatioihin, joilla nopeutetaan siirtymistä fosfaatittomiin koostumuksiin 
samalla, kun valmistajille annetaan aikaa valmistautua kielteisiin vaikutuksiin. Tällä tavoin 
varmistetaan myös sisämarkkinoiden yhtenäisyys.

Esittelijä suosittelee tekemään tutkimuksen teollisuuden ja laitosten pesuaineita koskevan 
fosfaattikiellon toteuttamiskelpoisuudesta ja mahdollisista vaikutuksista, koska kyseinen 
tilanne on paljon monitahoisempi.

Konetiskiaineiden sisällyttämisestä asetukseen valiokunnan olisi syytä ottaa huomioon, että 
rehevöitymisen torjumista koskevien toimien kiihdyttäminen vähentää fosfaattipitoisia 
konetiskiaineita valmistavien pk-yritysten työpaikkoja (sillä yritykset eivät vielä kykene 
valmistamaan fosfaatittomia konetiskiaineita), vaikkakaan menettämisuhan alaisten 
työpaikkojen määrästä ei valitettavasti ole olemassa tilastoja. 


