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Изменение 12
Vittorio Prodi, Julie Girling

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съответствие с член 16 от 
Регламент (ЕО) № 648/2004 Комисията 
оцени употребата на фосфати в 
детергенти в доклада до Съвета и 
Европейския парламент във връзка с 
употребата на фосфати6. След извършен 
допълнителен анализ Комисията 
заключи, че употребата на фосфати в 
домакинските перилни детергенти 
следва да бъде ограничена, за да се 
намали въздействието на фосфатите от 
детергенти по отношение на рисковете 
от еутрофикация и да се намалят 
разходите на пречиствателните станции 
за отпадъчни води за отстраняването на 
фосфатите. Намалението на тези 
разходи превишава разходите за 
промяна на производствената формула 
на домакинските перилни детергенти с 
употребата на алтернативни на 
фосфатите вещества.

(1) В съответствие с член 16 от 
Регламент (ЕО) № 648/2004 Комисията 
оцени употребата на фосфати в 
детергенти в доклада до Съвета и 
Европейския парламент във връзка с 
употребата на фосфати6. След извършен 
допълнителен анализ Комисията 
заключи, че употребата на фосфати в 
домакинските перилни детергенти 
следва да бъде ограничена, за да се 
намали въздействието на фосфатите от 
детергенти по отношение на рисковете 
от еутрофикация и да се намалят 
разходите на пречиствателните станции 
за отпадъчни води за отстраняването на 
фосфатите. Намалението на тези 
разходи превишава разходите за 
промяна на производствената формула 
на домакинските перилни детергенти с 
употребата на алтернативни на 
фосфатите вещества. Необходимо е 
обаче, с цел справяне с проблема 
относно недостига на фосфор, 
задължително да бъдат въведени 
процедури и съответно оборудване за 
оползотворяването на този елемент.

Or. en

Изменение 13
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2



PE464.931v02-00 4/26 AM\867925BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За получаване на ефикасни 
алтернативи на базираните на фосфати 
перилни детергенти е необходима 
употребата на малки количества други 
фосфорни съединения, а именно 
фосфонати, които, ако бъдат 
използвани във все по-големи 
количества, биха могли да породят 
опасения във връзка с опазването на
околната среда.

(2) За получаване на ефикасни 
алтернативи на базираните на фосфати 
перилни детергенти понастоящем е 
необходима употребата на малки 
количества други фосфорни 
съединения, а именно фосфонати или 
други добавки, напр. 
поликарбоксилати. Тези вещества не 
са директно биоразградими. 
Научният комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни 
рискове заключи в своето становище 
„Non surfactant Organic Ingredients and 
Zeolite-based Detergents“ („Органични 
съставки, които не са повърхностно 
активни, и детергенти на основата 
на зеолит”) от 29 май 2007 г., че 
наличната информация не е 
достатъчна, за да се изключи 
евентуална опасност, произтичаща 
от тези вещества, и препоръча 
подготвянето на допълнителна 
информация с цел по-подробна и по-
пълна оценка на риска. Ако тези 
вещества бъдат използвани във все по-
големи количества поради 
ограничаването на използването на 
фосфати, това би могло да породи 
проблеми за околната среда.

Or. en

Обосновка

Понастоящем добавки се използват не само в домакинските перилни детергенти, а и в 
домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини. Важно е да се 
вземат предвид заключенията на съответния научен комитет на Европейската 
комисия, съгласно които тези добавки могат напълно да предизвикат проблеми за 
околната среда, както и препоръката да бъде предоставена допълнителна 
информация.

Изменение 14
Julie Girling
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Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За получаване на ефикасни 
алтернативи на базираните на фосфати 
перилни детергенти е необходима 
употребата на малки количества други 
фосфорни съединения, а именно 
фосфонати, които, ако бъдат 
използвани във все по-големи
количества, биха могли да породят 
опасения във връзка с опазването на 
околната среда.

(2) За получаване на ефикасни 
алтернативи на базираните на фосфати 
перилни детергенти е необходима 
употребата на малки количества други 
фосфорни съединения, а именно 
фосфонати, които  играят важна и 
специална роля, която се различава 
сериозно от тази на фосфонатите и 
които се използват в толкова малки
количества, че понастоящем не 
съществуват валидни доказателства, 
че те оказват вредно въздействие 
върху водната среда.

Or. en

Изменение 15
Sabine Wils

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За получаване на ефикасни 
алтернативи на базираните на фосфати 
перилни детергенти е необходима 
употребата на малки количества други 
фосфорни съединения, а именно 
фосфонати, които, ако бъдат използвани 
във все по-големи количества, биха 
могли да породят опасения във връзка с 
опазването на околната среда.

(2) За получаване на ефикасни 
алтернативи на базираните на фосфати 
перилни детергенти е необходима 
употребата на малки количества други 
фосфорни съединения, а именно 
фосфонати, които, ако бъдат използвани 
във все по-големи количества, биха 
могли да породят опасения във връзка с 
опазването на околната среда, по-
специално за водите и водните 
седименти, поради което следва да 
бъдат проучени по поръчка на 
Комисията.

Or. de
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Изменение 16
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Не е целесъобразно ограниченията 
по отношение на употребата на 
фосфати и други фосфорни 
съединения в домакинските перилни 
детергенти да бъдат разширени, за да 
обхващат и домакинските 
детергенти за автоматични 
съдомиялни машини или 
детергентите за учрежденски и 
промишлени цели, тъй като все още 
не съществуват приемливи в 
техническо и икономическо 
отношение алтернативи на 
употребата на фосфати в 
посочените детергенти.

заличава се

Or. lt

Изменение 17
Sabine Wils

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Не е целесъобразно ограниченията 
по отношение на употребата на фосфати 
и други фосфорни съединения в 
домакинските перилни детергенти да 
бъдат разширени, за да обхващат и 
домакинските детергенти за 
автоматични съдомиялни машини или 
детергентите за учрежденски и 
промишлени цели, тъй като все още 
не съществуват приемливи в 
техническо и икономическо 
отношение алтернативи на

(5) Понастоящем на пазара вече 
присъстват ефикасни домакински 
детергенти за автоматични 
съдомиялни машини с ограничена 
концентрация на фосфор. 
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употребата на фосфати в посочените
детергенти.

В този смисъл е целесъобразно 
ограниченията по отношение на 
употребата на фосфати и други 
фосфорни съединения в домакинските 
перилни детергенти да бъдат 
разширени, за да обхващат и 
домакинските детергенти за 
автоматични съдомиялни машини. Тъй 
като техническите и 
икономическите условия при
употребата на фосфати в детергенти за 
учрежденски и промишлени цели се 
различават от тези при употреба в 
домакинството, адаптационните 
фази при въвеждане на гранични 
стойности за детергентите за 
такива цели следва да бъдат по-дълги.

Or. de

Обосновка

В промишлеността са валидни условия, различни от тези в домакинствата, но тя 
също трябва да допринесе за намаляване на употребата на фосфорни съединения. 

Изменение 18
Julie Girling

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Не е целесъобразно ограниченията 
по отношение на употребата на 
фосфати и други фосфорни съединения 
в домакинските перилни детергенти 
да бъдат разширени, за да обхващат и 
домакинските детергенти за 
автоматични съдомиялни машини или 
детергентите за учрежденски и 
промишлени цели, тъй като все още 
не съществуват приемливи в 
техническо и икономическо 

(5) Въпреки че понастоящем на пазара 
има ограничен брой домакински 
детергенти за автоматични 
съдомиялни машини без фосфати, е 
възможно поради бързото въвеждане 
на новости и конкуренцията в 
промишлеността в обозримо бъдеще 
да са на разположение продукти за 
съдомиялни машини без фосфати. 
Следователно е целесъобразно да бъде 
обмислено въвеждането в рамките на 
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отношение алтернативи на 
употребата на фосфати в 
посочените детергенти.

следващото десетилетие на забрана 
на фосфати и други фосфорни 
съединения в рецептите на 
детергентите за автоматични 
съдомиялни машини.

Or. en

Изменение 19
Frédérique Ries

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Не е целесъобразно ограниченията 
по отношение на употребата на фосфати 
и други фосфорни съединения в 
домакинските перилни детергенти да 
бъдат разширени, за да обхващат и 
домакинските детергенти за 
автоматични съдомиялни машини или 
детергентите за учрежденски и 
промишлени цели, тъй като все още не 
съществуват приемливи в техническо и 
икономическо отношение алтернативи 
на употребата на фосфати в посочените 
детергенти.

(5) Не е целесъобразно ограниченията 
по отношение на употребата на фосфати 
и други фосфорни съединения в 
домакинските перилни детергенти да 
бъдат разширени, за да обхващат и 
домакинските детергенти за 
автоматични съдомиялни машини или 
детергентите за учрежденски и 
промишлени цели, тъй като все още не 
съществуват приемливи в техническо и 
икономическо отношение алтернативи 
на употребата на фосфати в посочените 
детергенти. Въпреки това е 
целесъобразно фосфатите да бъдат 
изключени от новите критерии за 
присъждане на екомаркировката на 
детергенти за употреба в съдомиялни 
машини и такива за употреба в 
перални машини.

Or. fr

Обосновка

Изричното изключване на фосфатите от новите, определени от Европейската 
комисия критерии за присъждане на екомаркировката на детергенти трябва да бъде 
приветствано.  По този начин се коригира една твърде спорна политика: до момента 
беше допустимо екомаркировка да получат детергенти за съдомиялни машини със 
съдържание на фосфати под 10 g на измиване, както и перилни детергенти за 
перални машини със съдържание на фосфати по-малко от 25 g на измиване.
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Изменение 20
Julie Girling

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Целесъобразно е да бъдат 
предвидени разпоредби за отложеното 
прилагане на определеното в 
настоящия регламент ограничаване, с 
което да бъде дадена възможност на 
операторите, по-специално на малките и 
средните предприятия, да променят 
производствената формула на техните
базирани на фосфати домакински 
перилни детергенти чрез употребата на 
алтернативни вещества по време на 
обичайния им цикъл за промяна на 
производствената формула, с което 
разходите да бъдат сведени до 
минимум.

(9) Целесъобразно е да бъдат 
предвидени разпоредби за отложеното 
прилагане на определената в 
настоящия регламент забрана, с което 
да бъде дадена възможност на 
операторите, по-специално на малките и 
средните предприятия, да променят 
производствената формула на своите
базирани на фосфати домакински 
перилни детергенти чрез употребата на 
алтернативни вещества по време на 
обичайния си цикъл за промяна на 
производствената формула, с което 
разходите да бъдат сведени до 
минимум.

Or. en

Изменение 21
Bill Newton Dunn

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Въпреки това държавите-членки 
са задължени да прилагат Директива 
2000/60/EО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 октомври 2000 
година за установяване на рамка за 
действията на Общността в 
областта на политиката за водите1, 
като въвеждат адекватни и 
подходящи системи за обработка на 
отпадъчни води и по-специално като 
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снабдят станциите за пречистване 
на отпадъчни води със степен за 
третична обработка съгласно 
Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 
21 май 1991 година за пречистването 
на градските отпадъчни води2. Това е 
значителен принос за осигуряване на 
високото качество на европейските 
води и по-специално за намаляване на 
изхвърлянето на фосфати от 
точкови източници.
1 ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
2 ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.

Or. en

Изменение 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) В приетия на 15 ноември 2007 г. 
План за действие за Балтийско море 
на Хелзинкската комисия (HELCOM) 
и в съобщението на Комисията от 10 
юни 2009 г. относно стратегия на 
Европейския съюз за региона на 
Балтийско море се посочва, че с цел 
намаляване на еутрофизацията на 
Балтийско море, която е достигнала 
опасно високо равнище, съдържащите 
се в домакинските перилни 
детергенти фосфати трябва да 
бъдат заменени по подходящ начин с 
други вещества, а изхвърлянето на 
хранителни вещества (по-специално 
фосфати) в морето трябва да бъде 
намалено, като подобни мерки биха 
допринесли за намаляване на 
еутрофизацията и в други морета.

Or. lt
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Изменение 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 9 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9в) Тъй като фосфатите, които се 
съдържат в детергенти, 
употребявани в домакинството, 
представляват само една малка част 
от фосфатите, които са отговорни 
за еутрофизацията на моретата, 
трябва, с цел опазване на морската 
среда, да бъде намалено също така в 
по-голяма степен количеството на 
фосфатите от други източници, 
които попадат в моретата.

Or. lt

Изменение 24
Julie Girling

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 1 – параграф 2 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ограничения по отношение на 
съдържанието на фосфати и други 
фосфорни съединения в детергентите.“

– ограничения или забрани по 
отношение на съдържанието на фосфати 
и други фосфорни съединения в 
детергентите.“

Or. en

Изменение 25
Bill Newton Dunn
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Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да приема 
изменения, необходими за адаптиране 
на приложенията към техническия и 
научния прогрес, посредством 
делегирани актове в съответствие с 
членове 13а, 13б и 13в. Винаги когато 
това е възможно, Комисията използва 
европейски стандарти.

1. Комисията е оправомощена да 
приема изменения, необходими за 
адаптиране на приложенията към 
техническия и научния прогрес, 
посредством делегирани актове в 
съответствие с членове 13а, 13б и 13в.
Винаги когато това е възможно, 
Комисията използва европейски 
стандарти.

2. Комисията може да приема 
изменения на приложенията към 
настоящия регламент по отношение на 
детергентите на основата на 
разтворители посредством делегирани 
актове в съответствие с членове 13а, 13б 
и 13в.

2. Комисията е оправомощена да 
приема изменения на приложенията към 
настоящия регламент по отношение на 
детергентите на основата на 
разтворители посредством делегирани 
актове в съответствие с членове 13а, 13б 
и 13в.

3. Когато Научният комитет по 
козметичните средства и 
нехранителните продукти е определил 
основани на риска индивидуални 
пределни стойности на концентрацията 
на алергенните ароматни вещества, 
Комисията съответно адаптира 
пределната стойност 0,01 %, посочена в 
раздел А на приложение VII, в 
съответствие с членове 13а, 13б и 13в.

3. В случаите, когато Научният 
комитет по козметичните средства и 
нехранителните продукти е определил 
основани на риска индивидуални 
пределни стойности на концентрацията 
на алергенните ароматни вещества, 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
членове 13а, 13б и 13в, с цел съответно 
да адаптира пределната стойност 
0,01 %, посочена в раздел А на 
приложение VII.

Or. en

Изменение 26
Bill Newton Dunn

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 13а, 13б и 13в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Добавят се следните членове 13a, 
13б и 13в:

(6) Добавя се следният член:

„Член 13a „Член 13a
Упражняване на делегирането Упражняване на делегирането

1. Правомощията за приемане на 
делегираните актове, посочени в член 
13, се предоставят на Комисията за 
неограничен период от време.

1. Правомощията за приемане на 
делегираните актове, посочени в член 
13, се предоставят на Комисията при 
условията, посочени в настоящия 
член.

1а. Правомощията за приемане на 
делегираните актове, упоменати в 
член 13, се предоставят на 
Комисията за неограничен период от 
време, считано от …*.
1б. Правомощието да приема 
делегирани актове съгласно член 13 
може да бъде оттеглено от 
Европейския парламент или от 
Съвета по всяко време. Решението за 
оттегляне прекратява делегирането 
на правомощието, посочено в него. То 
поражда действие в деня след 
публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз или на 
по-късна дата, посочена в него. То не 
засяга валидността на делегираните 
актове, които вече са влезли в сила.

2. След като приеме делегиран акт, 
Комисията незабавно уведомява 
едновременно Европейския парламент и 
Съвета.

2. След като приеме делегиран акт, 
Комисията незабавно уведомява 
едновременно Европейския парламент и 
Съвета.

3. Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на
Комисията при условията, определени 
в членове 13б и 13в.

3. Делегиран акт, приет съгласно член 
13, влиза в сила само в случай че нито 
Европейският парламент, нито 
Съветът са повдигнали възражения в 
срок от два месеца от уведомлението 
до тях за съответния акт, или ако 
преди изтичането на този срок 
Европейският парламент и Съветът 
са уведомили Комисията, че няма да 
повдигат възражения. По инициатива 
на Европейския парламент или 
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Съвета този срок се удължава с два 
месеца.
*ОВ: Моля посочете датата на влизане в 
сила на настоящия регламент. 

Член 13б
Оттегляне на делегирането
1. Европейският парламент или 
Съветът могат по всяко време да 
оттеглят посоченото в член 13 
делегиране на правомощия.
2. Институцията, която е започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение дали да оттегли 
делегирането на правомощия, полага 
необходимите усилия да уведоми 
другата институция и Комисията в 
разумен срок преди приемането на 
окончателното решение, като посочи 
делегираните правомощия, които 
биха могли да бъдат оттеглени, и 
евентуалните основания за 
оттеглянето.
3. Решението за оттегляне 
прекратява делегирането на 
правомощията, посочени в него. То 
поражда действие незабавно или на 
посочена в него по-късна дата. 
Решението не засяга валидността на 
делегираните актове, които вече са 
влезли в сила. Решението се публикува 
в Официален вестник на Европейския 
съюз.
Член 13в
Възражения срещу делегираните 
актове
1. В срок от два месеца от датата на 
уведомлението Европейският 
парламент и Съветът могат да 
възразят срещу делегирания акт. По
инициатива на Европейския 
парламент или Съвета този срок се 
удължава с един месец. 
2. Ако до изтичането на посочения 
срок нито Европейският парламент, 
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нито Съветът е възразил срещу 
делегирания акт, той се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз и влиза в сила на посочената в 
него дата. Делегираният акт може да 
бъде публикуван в Официален вестник 
на Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на посочения срок, 
ако Европейският парламент и 
Съветът са информирали Комисията 
за намерението си да не повдигат 
възражения.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът възрази срещу делегиран 
акт, той не влиза в сила. 
Институцията, която отправя 
възражения срещу делегиран акт, 
посочва основанията си за това.“

Or. en

Изменение 27
Rovana Plumb

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 13в - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от два месеца от датата на 
уведомлението Европейският парламент 
и Съветът могат да възразят срещу 
делегирания акт. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета този 
срок се удължава с един месец.

1. В срок от два месеца от датата на 
уведомлението Европейският парламент 
и Съветът могат да възразят срещу 
делегирания акт. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета този 
срок се удължава с два месеца.

Or. ro

Изменение 28
Julie Girling
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Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Държавите-членки могат да запазят 
съществуващите или да определят нови 
национални правила, засягащи 
ограниченията по отношение на 
съдържанието на фосфати и други 
фосфорни съединения в детергентите, за 
които в приложение VIа не са посочени 
никакви ограничения по отношение на 
съдържанието, когато това е оправдано 
от съображения за опазване на водната 
среда и при наличието на приемливи в 
техническо и икономическо отношение 
алтернативи.“

Държавите-членки могат да запазят 
съществуващите или да определят нови 
национални правила, засягащи 
пределните стойности по отношение 
на съдържанието на фосфати и други 
фосфорни съединения в детергентите, за 
които в приложение VIа не са посочени 
никакви пределни стойности по 
отношение на съдържанието, когато 
това е оправдано от съображения за 
опазване на водната среда и при 
наличието на приемливи в техническо и 
икономическо отношение алтернативи.

Or. en

Изменение 29
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 16 - параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до декември 2013 г. 
Комисията извършва оценка и 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
употребата на фосфонати или 
поликарбоксилати в детергентите и, 
ако е обосновано, представя 
законодателно предложение за 
постепенната им забрана или за 
ограничаване на употребата им само 
в конкретни приложения.

Or. en



AM\867925BG.doc 17/26 PE464.931v02-00

BG

Обосновка

Съгласно препоръките на научния комитет на Европейската комисия е необходима 
задълбочена оценка за фосфонатите и поликарбоксилатите, тъй като не може да 
бъде изключена опасност за околната среда. Затова Комисията следва да извърши 
проверка на тяхната употреба.

Изменение 30
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва оценка и 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
употребата на фосфати и други 
фосфорни съединения в домакинските 
детергенти за автоматични 
съдомиялни машини и ако е 
обосновано, представя законодателно 
предложение за постепенната им 
забрана или ограничаване на употребата 
им само за конкретни приложения.“

Най-късно до 31 декември 2016 г. 
Комисията извършва оценка и 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
употребата на фосфати и други 
фосфорни съединения в детергенти за 
промишлени и учрежденски цели и ако 
е обосновано, представя законодателно 
предложение за постепенната им 
забрана или ограничаване на употребата 
им само за конкретни приложения.“

Or. en

Обосновка

Използването на фосфати и други фосфорни съединения в детергенти за промишлени 
и учрежденски цели следва също така да бъде разгледано с цел гарантиране на 
съгласуван подход.

Изменение 31
Christa Klaß

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва оценка и 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
употребата на фосфати и други 
фосфорни съединения в домакинските 
детергенти за автоматични съдомиялни 
машини и ако е обосновано, представя 
законодателно предложение за 
постепенната им забрана или 
ограничаване на употребата им само за 
конкретни приложения.

Най-късно до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва оценка и 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
употребата на фосфати и други 
фосфорни съединения в домакинските 
детергенти за автоматични съдомиялни 
машини и ако е обосновано, представя 
законодателно предложение за 
забраната им или ограничаване на 
употребата им само за конкретни 
приложения. В този доклад се 
извършва оценка на въздействието на 
химическите вещества, използвани в 
безфосфатните формули, 
потреблението на вода и 
електроенергия на етапа на 
употребата от страна на 
потребителите (цикъл „измиване“), 
хигиенните аспекти, както и 
икономическите разходи за 
потребителите и разходите за 
промяна на производствените 
формули и последиците за МСП.

Or. de

Изменение 32
Frédérique Ries

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва оценка и 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
употребата на фосфати и други 
фосфорни съединения в домакинските 

Най-късно до 31 декември 2013 г. 
Комисията извършва оценка и 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
употребата на фосфати и други 
фосфорни съединения в домакинските 
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детергенти за автоматични съдомиялни 
машини и ако е обосновано, представя 
законодателно предложение за 
постепенната им забрана или 
ограничаване на употребата им само за 
конкретни приложения.“

детергенти за автоматични съдомиялни 
машини, при което тя се основава на 
проучване на жизнения цикъл на тези 
детергенти и се отчитат липсата на 
опасения от токсикологична гледна 
точка и ефективността на 
алтернативните продукти.  Ако е 
обосновано, тя представя 
законодателно предложение за 
постепенната забрана на фосфати или 
ограничаване на употребата им само за 
конкретни приложения.“

Or. fr

Обосновка

По време на изказването си пред комисията на 18 април 2011 г. представителят на 
Европейската комисия поясни, че към момента, съгласно настоящите научни 
познания и с оглед на различното качество на водата в Европа поради регионално 
обусловените различия в съдържанието на калций, не е обосновано въвеждането на 
забрана за съдържащи фосфати детергенти за автоматични съдомиялни машини.

Изменение 33
Rovana Plumb

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва оценка и 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
употребата на фосфати и други 
фосфорни съединения в домакинските 
детергенти за автоматични 
съдомиялни машини и ако е 
обосновано, представя законодателно 
предложение за постепенната им 
забрана или ограничаване на употребата 
им само за конкретни приложения.

Най-късно до 31 декември 2016 г. 
Комисията извършва оценка и 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
употребата на фосфати и други 
фосфорни съединения в детергенти за 
промишлени и учрежденски цели и ако 
е обосновано, представя законодателно 
предложение за постепенната им 
забрана или ограничаване на употребата 
им само за конкретни приложения.
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Or. ro

Изменение 34
Sabine Wils

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва оценка и 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
употребата на фосфати и други 
фосфорни съединения в домакинските 
детергенти за автоматични 
съдомиялни машини и ако е 
обосновано, представя законодателно 
предложение за постепенната им
забрана или ограничаване на употребата 
им само за конкретни приложения.

Най-късно до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва оценка на 
алтернативите на базираните на 
фосфати домакински перилни 
детергенти и домакински детергенти 
за автоматични съдомиялни машини 
относно тяхната безвредност за 
околната среда, по-специално по 
отношение на въздействието им в 
пречиствателни станции и по 
отношение на водите и водните 
седименти, и ако е обосновано, 
представя законодателно предложение 
за постепенната забрана на фосфати и 
други фосфорни съединения в 
домакинските перилни детергенти и 
домакинските детергенти за 
автоматични съдомиялни машини 
или ограничаване на употребата им 
само за конкретни приложения.

Or. de

Изменение 35
Åsa Westlund

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 16 - параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Най-късно до 31 декември 2016 г. 
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Комисията извършва оценка, 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета и ако е 
обосновано, представя законодателно 
предложение за пределна стойност 
0,2% на съдържанието на фосфорни 
съединения в домакинските перилни 
детергенти и в домакинските 
детергенти за автоматични 
съдомиялни машини.

Or. en

Обосновка

Комисията следва, ако е обосновано, да предложи пределна стойност в размер на 
0,2% за съдържанието на фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти 
и домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини, за да се гарантира 
високо ниво на опазване на околната среда и на човешкото здраве.  В Швеция подобни 
гранични стойности вече са в сила и това следва да е възможно също така в целия ЕС.

Изменение 36
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение
Регламент (ЕО) № 648/2004
Приложение VIa

Текст, предложен от Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ VIa

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФОСФАТИ И ДРУГИ 
ФОСФОРНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Детергент Ограничения Дата, от която се 
прилага ограничението

Домакински перилни 
детергенти

Не могат да бъдат 
пускани на пазара, ако 
общото тегловно
съдържание на фосфор е
0,5 % или повече  

1 януари 2013 г.
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Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ VIa

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФОСФАТИ И ДРУГИ 
ФОСФОРНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Детергент Ограничения Дата, от която се 
прилага ограничението

Домакински перилни 
детергенти

Не могат да бъдат 
пускани на пазара, ако 
общото съдържание на 
фосфор съответства 
на или надхвърля по-
ниската от двете 
стойности -  0,4% 
тегловно съдържание
или 0,4 грама за 
стандартно зареждане 
на пералня съобразно 
посоченото в раздел Б 
от приложение VII

1 януари 2013 г.

Домакински 
детергенти за 
автоматични 
съдомиялни машини

Не могат да бъдат 
пускани на пазара, ако 
общото тегловно 
съдържание на фосфор 
е 0,5 % или повече 

1 януари 2014 г.

Or. en

Обосновка

Едно концентриране е желателно, но вероятно е достигнало до границите на 
възможното. Затова не става въпрос да се предотврати допълнително 
концентриране, а да се гарантира самото концентриране. Затова максималното 
процентно съдържание – въз основа на целите в Обединеното кралство - следва да се 
допълни чрез горна граница, изразена в грамове.  

За употребата на фосфати и други фосфорни съединения в детергенти за 
автоматични съдомиялни машини следва също така да бъдат определени допустими 
стойности. Тъй като заместването при тези детергенти все още не е толкова 
разпространено, колкото при перилните детергенти, е обосновано да се отпусне по-
дълъг срок. Тъй като на пазара все пак вече има алтернативи, произвеждани както от 
големи предприятия, така и от МСП, следва да е достатъчна една допълнителна 
година. 

Изменение 37
Bill Newton Dunn
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Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение
Регламент (ЕО) № 648/2004
Приложение VIa

Текст, предложен от Комисията

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФОСФАТИ 
И ДРУГИ ФОСФОРНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Детергент Ограничения Дата, от която се 
прилага 
ограничението

Домакински перилни 
детергенти

Не могат да бъдат пускани на 
пазара, ако общото тегловно
съдържание на фосфор е 0,5 %
или повече

1 януари 2013 г.

Изменение

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФОСФАТИ 
И ДРУГИ ФОСФОРНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Детергент Ограничения Дата, от която се 
прилага 
ограничението

Домакински перилни 
детергенти

Не могат да бъдат пускани на 
пазара, ако общото съдържание 
на фосфор е 0,5 грама или повече 
за стандартно зареждане на 
пералня съобразно посоченото 
в раздел Б от Приложение VII 

1 януари 2013 г.

Домакински 
детергенти за 
автоматични 
съдомиялни машини

Не могат да бъдат пускани на 
пазара, ако общото 
съдържание на фосфор в 
стандартна доза е 0,5 % или 
повече.  
Стандартната доза е 
препоръчителната доза, 
изразена в грамове или 
милилитри, за нормално 
замърсени съдове за сервиране, 
независимо от степента на 
твърдост на водата, в една 
напълно натоварена 
съдомиялна машина за 12 
комплекта.  Тази доза е валидна 
независимо от евентуални 
препоръки за дозировка и 

1 януари 2015 г.
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продукти, които се добавят за 
предварително измиване. Тя не 
обхваща също така 
детергенти, които се 
използват при окончателното 
измиване в хода на програмата.

Or. en

Обосновка

Някои съставки на фосфорна основа, например фосфонатите, се използват при 
минимална концентрация в продукти, които не съдържат фосфати. Поради ефекта 
от концентрацията в концентрирани продукти може да бъде надхвърлена горната 
граница от 0,5% съдържание на фосфор. Поради тази причина чрез определянето на 
граничната стойност като 0,5 грама фосфор за стандартно зареждане на пералня
може да бъде предотвратено затрудняване на допълнителното концентриране, 
което допринася значително за устойчивост. 

Целесъобразно е също така определянето на гранични стойности на употребата на 
фосфати и други фосфорни съединения в домакинските детергенти за автоматични 
съдомиялни машини, а граничните стойности следва поради същите причини да 
бъдат изразени в грамове.

Изменение 38
Julie Girling

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение
Регламент (ЕО) № 648/2004
Приложение VIa

Текст, предложен от Комисията

Детергент Ограничения Дата, от която се 
прилага 
ограничението

Домакински перилни 
детергенти

Не могат да бъдат пускани на 
пазара, ако общото тегловно
съдържание на фосфор е 0,5 %
или повече 

1 януари 2013 г.

Изменение

Детергент Ограничения Дата, от която се 
прилага 
ограничението

Домакински перилни Не могат да бъдат пускани на 1 януари 2013 г.
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детергенти пазара, ако общото съдържание 
на фосфор в стандартна доза е 
0,5 грама P за стандартно 
зареждане на пералня или 
повече

Домакински 
детергенти за 
автоматични 
съдомиялни машини

Не могат да бъдат пускани на 
пазара, ако общото тегловно 
съдържание на фосфор е 0,5 % 
P или повече

1 януари 2018 г.

Or. en

Обосновка

Когато ограничението при домакинските детергенти се посочва под формата на 
горна граница от 0,5 грама фосфор за стандартно зареждане на пералня вместо 
0,5 % тегловно съдържание, се насърчава допълнителна концентрация от страна на 
промишлеността, което допринася значително за устойчивостта. 

Тъй като няма стандартно зареждане за автоматичните съдомиялни машини, 
пределната стойност следва да се установи като общо тегловно съдържание на 
фосфор в размер на 0,5 %. 

Изменение39
Sabine Wils

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение
Регламент (ЕО) № 648/2004
Приложение VIa

Текст, предложен от Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ VIa

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФОСФАТИ И ДРУГИ 
ФОСФОРНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Детергент Ограничения Дата, от която се 
прилага ограничението

Домакински перилни 
детергенти

Не могат да бъдат 
пускани на пазара, ако 
общото тегловно
съдържание на фосфор е 
0,5 % или повече 

1 януари 2013 г.
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Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ VIa

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФОСФАТИ И ДРУГИ 
ФОСФОРНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Детергент Ограничения Дата, от която се 
прилага ограничението

Домакински перилни 
детергенти

Не могат да бъдат 
пускани на пазара, ако 
общото тегловно
съдържание на фосфор е 
0,2 % или повече 

1 януари 2013 г.

Or. en

Обосновка

Горната граница в размер на 0,2% тегловно съдържание се прилага в Швеция без 
затруднения. Германските производители на домакински перилни детергенти се 
въздържат междувременно почти изцяло от употребата на фосфор, макар че тя не е 
забранена напълно в Германия. ЕС следва да установи единна норма за всички 
държави-членки въз основа на опита на страни като Швеция и Дания.


