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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 648/2004 vad gäller användningen av fosfater och andra fosforföreningar i 
tvättmedel för hushållsbruk
(KOM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0597),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0356/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
15 mars 20111,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den ...2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
 Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Man bör inte utöka begränsningen av 
användningen av fosfater och andra 

(5) Det finns redan på marknaden 
effektiva maskindiskmedel för 

                                               
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EUT C ...
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fosforföreningar i tvättmedel för 
hushållsbruk till att även omfatta 
maskindiskmedel för hushållsbruk eller
tvätt- och rengöringsmedel avsedda att 
användas inom industrin och vid 
institutioner, eftersom lämpliga, tekniskt 
och ekonomiskt genomförbara alternativ 
till användningen av fosfater i dessa tvätt-
och rengöringsmedel ännu inte finns 
tillgängliga.

hushållsbruk med begränsad fosforhalt. 
Man bör därför utöka begränsningen av 
användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i tvättmedel för 
hushållsbruk till att även omfatta 
maskindiskmedel för hushållsbruk. 
Däremot bör man inte utöka denna 
begränsning till att omfatta tvätt- och 
rengöringsmedel avsedda att användas 
inom industrin och vid institutioner, 
eftersom lämpliga, tekniskt och 
ekonomiskt genomförbara alternativ till 
användningen av fosfater i dessa tvätt- och 
rengöringsmedel ännu inte finns 
tillgängliga.

Or. en

Motivering

Man bör begränsa användningen av fosfater och andra fosforföreningar också i 
maskindiskmedel för hushållsbruk.  

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kommissionen bör bemyndigas att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt i syfte att ändra bilagorna till 
denna förordning.

(7) Kommissionen bör bemyndigas att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt i syfte att ändra bilagorna till 
förordning (EG) nr 648/2004. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, även på expertnivå.

Or. en

Motivering

Det bör ses till att kommissionen bedriver samråd. (Lydelsen hämtad ur samförståndet om det 
praktiska upplägget kring användandet av delegerade akter.)
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det är lämpligt att skjuta upp 
tillämpningen av den begränsning som 
fastställs i denna förordning för att 
möjliggöra för aktörer, särskilt små och 
medelstora företag, att ändra 
sammansättningen på sina fosfatbaserade 
tvättmedel för hushållsbruk med alternativ 
inom ramen för den normala 
produktutvecklingsprocessen för att minska 
kostnaderna.

(9) Det är lämpligt att skjuta upp 
tillämpningen av de begränsningar som 
fastställs i denna förordning för att 
möjliggöra för aktörer, särskilt små och 
medelstora företag, att ändra 
sammansättningen på sina fosfatbaserade 
tvättmedel för hushållsbruk och 
maskindiskmedel för hushållsbruk med 
alternativ inom ramen för den normala 
produktutvecklingsprocessen för att minska 
kostnaderna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 648/2004
Skäl 20 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Skäl 20 ska ersättas med följande:
”För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionens ges 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.”

Or. en
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Motivering

Anpassning av den grundläggande rättsakten till de nya förfaranden för 
genomförandebefogenheter som fastställts i förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011. 

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Artikel 5.4 ska ersättas med följande:
”4. På grundval av särskilt den 
bedömning som medlemsstaterna gjort 
får kommissionen medge undantag i 
enlighet med förfarandet i artikel 12.2. 
Vid behov ska kommissionen innan den 
medger undantag göra en ytterligare 
bedömning av de frågor som anges i 
punkt 3 i denna artikel. Den ska fatta 
sitt beslut inom tolv månader efter det 
att medlemsstatens bedömning 
inkommit, utom när det gäller artikel 5.4 
i förordning (EU) nr 182/2011, då tiden 
ska vara 18 månader.”

Or. en

Motivering

Anpassning av den grundläggande rättsakten till de nya förfaranden för 
genomförandebefogenheter som fastställts i förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011. 

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 6 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Artikel 6.3 ska ersättas med följande:
”3. Om kommissionen inte medger 
undantag ska den fatta sitt beslut inom 
tolv månader efter det att 
medlemsstatens bedömning enligt 
artikel 5.3 inkommit, utom när det 
gäller artikel 5.4 i förordning (EU) 
nr 182/2011, då tiden ska vara 
18 månader. Den får fastställa en 
övergångsperiod under vilken 
utsläppandet på marknaden och 
användningen av tensiden ska avvecklas. 
Denna övergångsperiod får inte vara 
längre än två år räknat från dagen för 
kommissionens beslut.”

Or. en

Motivering

Anpassning av den grundläggande rättsakten till de nya förfaranden för 
genomförandebefogenheter som fastställts i förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011. 

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3c (nytt)
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Artikel 10.2 ska ersättas med 
följande:
”2. Om det befaras att ett test som 
utförts i enlighet med de metoder som 
anges i bilaga II, III, IV eller VIII lett till 
falska positiva resultat, ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
underrätta kommissionen, och 
kommissionen ska kontrollera dessa 
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resultat och vidta nödvändiga åtgärder
genom delegerade akter i enlighet med 
artiklarna 13a, 13b och 13c.”

Or. en

Motivering

Anpassning av den grundläggande rättsakten till de nya förfarandena för delegerade akter.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Artikel 12.3 ska utgå. (4) Artikel 12 ska ersättas med följande:
”Artikel 12
Kommittéförfarande
1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Den kommittén ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.
2. Vid hänvisning till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.”

Or. en

Motivering

Anpassning av den grundläggande rättsakten till de nya förfaranden för 
genomförandebefogenheter som fastställts i förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011. 
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 13c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet och rådet får invända 
mot en delegerad akt inom två månader 
efter det att den anmälts. Denna tidsfrist 
ska förlängas med en månad om 
Europaparlamentet eller rådet tar initiativ 
till detta. 

1. Europaparlamentet och rådet får invända 
mot en delegerad akt inom två månader 
efter det att den anmälts. Denna tidsfrist 
ska förlängas med två månader om 
Europaparlamentet eller rådet tar initiativ 
till detta.

Or. en

Motivering

En längre tid för den eventuella förlängningen kommer att garantera tillräckligt med tid för 
att åtgärderna ska hinna granskas. (Lydelsen hämtad ur samförståndet om det praktiska 
upplägget kring användandet av delegerade akter.)

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 31 december 
2014 ha gjort en bedömning, överlämnat en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i maskindiskmedel för 
hushållsbruk samt, i motiverade fall, ha 
lagt fram ett lagstiftningsförslag vars syfte 
är en successiv avveckling eller 
begränsning till vissa tillämpningar.”

Kommissionen ska senast den 
31 december 2016 ha gjort en bedömning, 
överlämnat en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i tvätt- och 
rengöringsmedel avsedda att användas 
inom industrin och vid institutioner samt, 
i motiverade fall, ha lagt fram ett 
lagstiftningsförslag vars syfte är en 
successiv avveckling eller begränsning till 
vissa tillämpningar.”

Or. en
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Motivering

Av enhetlighetsskäl bör man undersöka användningen av fosfater och andra fosforföreningar 
i tvätt- och rengöringsmedel avsedda att användas inom industrin och vid institutioner.  

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga 
Förordning (EG) nr 648/2004
Bilaga VIa

Kommissionens förslag

Bilaga VIa

BEGRÄNSNINGAR AV MÄNGDEN FOSFATER OCH ANDRA FOSFORFÖRENINGAR
Tvätt- och 
rengöringsmedel 

Begränsningar Det datum från och med 
vilket begränsningarna 
tillämpas

Tvättmedel för 
hushållsbruk

Får inte släppas på 
marknaden om den totala 
fosforhalten är lika med 
eller större än 
0,5 viktprocent 

1 januari 2013

Parlamentets ändringsförslag

Bilaga VIa

BEGRÄNSNINGAR AV MÄNGDEN FOSFATER OCH ANDRA FOSFORFÖRENINGAR

Tvätt- och 
rengöringsmedel 

Begränsningar Det datum från och med 
vilket begränsningarna 
tillämpas

Tvättmedel för 
hushållsbruk

Får inte släppas på 
marknaden om den totala 
fosforhalten är lika med 
eller större än 0,5 gram 
per tvätt med normal last 
enligt definitionen i del B 
i bilaga VII.

1 januari 2013

Maskindiskmedel för Får inte släppas på 1 januari 2015
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hushållsbruk marknaden om den totala 
fosforhalten är lika med 
eller större än 
0,5 viktprocent

Or. en

Motivering

Vissa fosforbaserade ingredienser används i små mängder i fosfatfria produkter såsom 
fosfonater. Till följd av en koncentrationseffekt i kompakttvättmedel kan det hända att gränsen 
på 0,5 procent fosfor överskrids. Genom att uttrycka begränsningen såsom högst 0,5 gram 
fosfor per tvätt med normal last undviker man att hindra ytterligare kompaktering, som är en 
viktig drivkraft för ekologisk hållbarhet. 

Man bör begränsa användningen av fosfater och andra fosforföreningar också i 
maskindiskmedel för hushållsbruk. Eftersom det inte finns någon definition av ”disk med 
normal last” i samband med maskindiskmedel för hushållsbruk ska gränsen fastställas till 
0,5 viktprocent.  
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MOTIVERING

Syftet med kommissionens föreliggande förslag till förordning är att minska mängden fosfor i 
tvättmedel för hushållsbruk. Kommissionen valde en förordning i stället för ett direktiv för att 
bättre harmonisera de olika föreskrifterna på nationell nivå.

Fosfaterna kommer till sist ut i våra vattendrag: i floder, älvar, bäckar och sjöar och framför 
allt i Donaubäckenet och Östersjön. Fosfor bidrar till att levande organismer frodas. Följden 
blir en ymnig förekomst av alger och andra snabbväxande växter i vattendrag med ökad 
fosfortillförsel. Följden blir eutrofiering: extrem algblomning som berövar andra levande 
organismer deras syre och dessutom kan producera toxiner som dödar fisk, växter och andra 
arter och dessutom försämrar själva vattenkvaliteten.

För att vi ska få renare vatten i Europa är det därför önskvärt att minska mängden fosfor som 
kommer ut i vattnet i vår världsdel – och faktiskt också överallt i världen.

Fosfater används inom EU mest i gödningsämnen, men kvarstannar då för det mesta i marken. 
Fosforn i vattnet kommer huvudsakligen från människor och andra däggdjur: huvudkällan är 
exkrementer och urin, men dessa omfattas givetvis inte av det föreliggande förslaget.

Men tvättmedel för hushållsbruk bidrar med avsevärda mängder fosfor och den fosforn 
kommer direkt ut i vattendragen. Därför är kommissionens förslag varmt välkommet.

Det finns ytterligare en källa till fosfatutsläpp från hushållen, nämligen maskindiskmedel för 
hushållsbruk.

Fosfater används i tvätt- och rengöringsmedel för att vattnet ska bli mindre hårt och 
rengöringen effektiv och de förbättrar också rengöringsförmågan på andra sätt.

Läget försvåras av att vattnet i högsta grad är olika hårt på olika håll inom EU. Skandinavien 
brukar ha så mjukt vatten att tvätt- och rengöringsmedel klarar sig med mindre fosfat och 
fungerar ändå bra. I andra delar av Europa, såsom i Sydeuropa, är vattnet hårdare så att det 
behövs mera fosfat i tvätt- och rengöringsmedel för att tvätten och disken ska bli ordentligt 
rena.

Det finns för all del alternativ till fosfater i tvätt- och rengöringsmedel, och framför allt i 
tvättmedel för hushållsbruk går trenden i riktning fosfatfritt. Redan i dag upptar fosfatfria 
flytande tvättmedel en stor och växande andel på marknaden inom EU. Maskindiskmedlen för 
hushållsbruk är visserligen ännu huvudsakligen fosfatbaserade, men det finns fosfatfria 
produkter och fosfatfri teknik. I de alternativa sammansättningarna för tvätt- och 
rengöringsmedel måste det likväl ingå fosfonater (som också innehåller fosfor men i åtskilligt 
mindre mängder) för att de ska rengöra effektivt. Därför går det inte att totalförbjuda fosfor.

Av dagens nationella lagstiftning runtom i EU framgår det att trenden för tvätt- och 
rengöringsmedel går i riktning fosfatfritt. En del medlemsstater har redan begränsningar som 
gäller för tvättmedel för hushållsbruk, medan några också är i färd med att införa 
begränsningar som ska gälla för maskindiskmedel för hushållsbruk. Detta har skapat 
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oenhetlighet på den inre marknaden för tvätt- och rengöringsmedel och medför kostnader för 
företag med verksamhet i flera olika medlemsstater. Eftersom unionslagstiftningen inte 
harmoniserats får EU det också svårt att ingå överenskommelser med tredjeländer om att 
inom ramen för regionala initiativ för renare vatten, såsom Helsingforskommissionens 
handlingsplan för Östersjön och strategin för Donauregionen, minska fosforinnehållet i tvätt-
och diskmedel.

Det förefaller allmänt accepterat att största mängden fosfor per tvätt bör fastställas till 
0,5 gram per dos (vid tvätt med normal last) för tvättmedel för hushållsbruk. Om detta 
gränsvärde uttrycks i gram per tvätt snarare än i viktprocent, såsom kommissionen 
ursprungligen föreslagit, kommer tvättmedelstillverkarna att kunna ta fram kompaktare och 
mera koncentrerade sammansättningar, som inte kommer att innehålla några större mängder
av fosfor än 0,5 viktprocent av nuvarande dos per ”tvätt med normal last” men där fosforn 
(från fosfonaterna) skulle kunna utgöra mer än 0,5 procent av totalvikten.

Då utskottets föredragande och skuggföredragandena sammanträdde ställde sig en stor 
majoritet bakom att också maskindiskmedel för hushållsbruk skulle tas med i förslaget.
Eftersom det inte finns någon definition av begreppet ”disk med normal last” i samband med 
maskindiskmedel för hushållsbruk bör gränsen också fastställas till 0,5 viktprocent. 

Om vi fastställer en tidpunkt för när fosforn i tvätt- och maskindiskmedel för hushållsbruk 
kommer att begränsas kan vi garantera största möjliga bidrag till minskad övergödningsrisk 
runtom i EU på kortaste möjliga tid. När det fastställs en rimlig tidpunkt för ett gränsvärde för 
fosfor i maskindiskmedel för hushållsbruk kommer det att sporra den innovation som behövs 
för att övergången till fosfatfria sammansättningar ska gå snabbare och samtidigt låta oss 
hinna begränsa de negativa konsekvenserna för tillverkarna. Detta kommer också att trygga 
harmoniseringen på den inre marknaden.

Föredraganden rekommenderar att det undersöks om det skulle gå att förbjuda fosfat i tvätt-
och rengöringsmedel avsedda att användas inom industrin eller vid institutioner samt vilka 
konsekvenser detta skulle få inom ett område där situationen är åtskilligt mera komplicerad.

Frågan om att ta med maskindiskmedel för hushållsbruk i förordningen ställer utskottet inför 
en avvägning mellan dels att påskynda arbetet mot eutrofiering och dels att ta risken av att 
arbetstillfällen går förlorade inom små och medelstora företag som tillverkar sådana medel 
och ännu inte har tillräckligt kunnande för att göra dem fosfatfria, trots att det tyvärr ser ut 
som om det inte finns någon statistik över hur många arbetstillfällen som befinner sig i 
farozonen.


