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Pozměňovací návrh 12
Vittorio Prodi, Julie Girling

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) podle článku 16 nařízení (ES) 
č. 648/2004 Komise vyhodnotila používání 
fosforečnanů v detergentech ve zprávě 
Radě a Evropskému parlamentu 
o používání fosforečnanů6. Po další 
analýze došla Komise k závěru, že použití 
fosforečnanů v domácích pracích 
prostředcích je nutno omezit, aby se snížilo 
přispění fosforečnanů z detergentů 
k rizikům eutrofizace a snížily se náklady 
na odstraňování fosforečnanů v čistírnách 
odpadních vod. Tyto úspory převažují nad 
náklady na změnu složení domácích 
pracích prostředků za použití alternativ 
nahrazujících fosforečnany.

(1) podle článku 16 nařízení (ES) 
č. 648/2004 Komise vyhodnotila používání 
fosforečnanů v detergentech ve zprávě 
Radě a Evropskému parlamentu 
o používání fosforečnanů6. Po další 
analýze došla Komise k závěru, že použití 
fosforečnanů v domácích pracích 
prostředcích je nutno omezit, aby se snížilo 
přispění fosforečnanů z detergentů 
k rizikům eutrofizace a snížily se náklady 
na odstraňování fosforečnanů v čistírnách 
odpadních vod. Tyto úspory převažují nad 
náklady na změnu složení domácích 
pracích prostředků za použití alternativ 
nahrazujících fosforečnany. Je však 
bezpodmínečně nutné, aby bylo 
prosazováno zavedení technologických 
postupů a odpovídajícího vybavení na 
získávání fosforu, a to s cílem vypořádat 
se s problémem nedostatku tohoto prvku.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Účinné alternativy domácích pracích 
prostředků na bázi fosforečnanů vyžadují 
malá množství jiných sloučenin fosforu, 
konkrétně fosforitanů. jež by v případě 

(2) Účinné alternativy domácích pracích 
prostředků na bázi fosforečnanů si 
v současné době vyžadují jiné sloučeniny
fosforu, konkrétně fosforitany či jiné 
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používání ve vzrůstajících množstvích
mohly představovat problém z hlediska
životního prostředí.

aktivní složky, jako jsou např. 
polykarboxyláty. Tyto látky nejsou snadno 
biologicky rozložitelné. Vědecký výbor pro 
vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika 
ve svém stanovisku „Non surfactant 
Organic Ingredients and Zeolite-based 
Detergents“ (Povrchově neaktivní 
organické složky a detergenty na bázi 
zeolitů) ze dne 29. května 2007 dospěl 
k závěru, že dostupné informace nestačí k 
vyloučení rizika souvisejícího s těmito 
látkami, a doporučil, aby byly poskytnuty 
další informace za účelem provedení 
důkladnějšího a kompletnějšího posouzení 
rizik. Pokud by se tyto látky v důsledku
omezení používání fosforečnanů používaly
ve vzrůstajících množstvích, mohlo by to
představovat problém z hlediska životního 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Aktivní složky jsou v současné době používány nejen v domácích pracích prostředcích, ale i v 
detergentech určených pro domácí automatické myčky nádobí. Je důležité odkázat na zjištění 
příslušného výboru Evropské komise, podle něhož by tyto aktivní složky mohly zapříčinit 
problémy v oblasti životního prostředí, a na jeho z těchto zjištění vyplývající doporučení, aby 
byly zajištěny další informace.

Pozměňovací návrh 14
Julie Girling

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Účinné alternativy domácích pracích 
prostředků na bázi fosforečnanů vyžadují 
malá množství jiných sloučenin fosforu, 
konkrétně fosforitanů. jež by v případě
používání ve vzrůstajících množstvích 
mohly představovat problém z hlediska 
životního prostředí.

(2) Účinné alternativy domácích pracích 
prostředků na bázi fosforečnanů vyžadují 
jiné sloučeniny fosforu, konkrétně 
fosforitany, které plní velmi specifickou a 
zásadní funkci, jež se podstatně liší od 
funkce fosforečnanů, a které se používají 
v tak malých množstvích, že v současnosti 
neexistují podstatné důkazy o tom, že by 
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měly škodlivý vliv na vodní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Sabine Wils

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Účinné alternativy domácích pracích 
prostředků na bázi fosforečnanů vyžadují 
malá množství jiných sloučenin fosforu, 
konkrétně fosforitanů. jež by v případě 
používání ve vzrůstajících množstvích 
mohly představovat problém z hlediska 
životního prostředí.

(2) Účinné alternativy domácích pracích 
prostředků na bázi fosforečnanů vyžadují 
malá množství jiných sloučenin fosforu, 
konkrétně fosforitanů, jež by v případě 
používání ve vzrůstajících množstvích 
mohly představovat problém z hlediska 
životního prostředí, a to zejména pro vody 
a vodní sedimenty, a měly by proto být 
jménem Komise zkoumány.

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Není vhodné rozšířit omezení 
používání fosforečnanů a dalších 
sloučenin fosforu v domácích pracích 
prostředcích na detergenty určené pro 
domácí automatické myčky nádobí nebo 
na detergenty používané v průmyslu 
a institucích, protože dosud nejsou 
k dispozici vhodné technicky 
a hospodářsky schůdné alternativy 
nahrazující používání fosforečnanů 
v detergentech.

vypouští se
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Or. lt

Pozměňovací návrh 17
Sabine Wils

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Není vhodné rozšířit omezení 
používání fosforečnanů a dalších sloučenin 
fosforu v domácích pracích prostředcích na 
detergenty určené pro domácí automatické 
myčky nádobí nebo na detergenty 
používané v průmyslu a institucích, 
protože dosud nejsou k dispozici vhodné 
technicky a hospodářsky schůdné 
alternativy nahrazující používání 
fosforečnanů v detergentech.

(5) V současné době jsou již na trhu 
k dispozici účinné detergenty s omezenou 
koncentrací fosforu určené pro domácí 
automatické myčky nádobí. 

Je tudíž vhodné rozšířit omezení používání 
fosforečnanů a dalších sloučenin fosforu v 
domácích pracích prostředcích na 
detergenty určené pro domácí automatické 
myčky nádobí. Poněvadž se technické a 
hospodářské podmínky při používání 
fosforečnanů v detergentech používaných 
v průmyslu a institucích liší od používání 
detergentů v domácnostech, měla by být 
při zavádění limitů v této oblasti 
zohledněna delší adaptační období.

Or. de

Odůvodnění

V odvětví průmyslu existují jiné podmínky než v soukromých domácnostech, nicméně i toto 
odvětví by mělo přispět k omezení používání sloučenin fosforu.

Pozměňovací návrh 18
Julie Girling

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Není vhodné rozšířit omezení 
používání fosforečnanů a dalších sloučenin 
fosforu v domácích pracích prostředcích 
na detergenty určené pro domácí 
automatické myčky nádobí nebo na 
detergenty používané v průmyslu 
a institucích, protože dosud nejsou 
k dispozici vhodné technicky 
a hospodářsky schůdné alternativy 
nahrazující používání fosforečnanů 
v detergentech.

(5) Přestože se v současné době na trhu 
nachází jen omezený počet složení 
detergentů určených pro domácí 
automatické myčky nádobí bez 
fosforečnanů, je na základě plynulého 
zavádění novinek a konkurence v tomto 
odvětví možné, že v dohledné budoucnosti 
budou k dostání výrobky bez fosforečnanů 
určené pro myčky nádobí. Je proto
vhodné, aby byl v průběhu příštího 
desetiletí zvážen zákaz fosforečnanů a 
dalších sloučenin fosforu ve složeních 
detergentů určených pro domácí 
automatické myčky nádobí.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Frédérique Ries

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Není vhodné rozšířit omezení používání 
fosforečnanů a dalších sloučenin fosforu 
v domácích pracích prostředcích na 
detergenty určené pro domácí automatické 
myčky nádobí nebo na detergenty 
používané v průmyslu a institucích, 
protože dosud nejsou k dispozici vhodné 
technicky a hospodářsky schůdné 
alternativy nahrazující používání 
fosforečnanů v detergentech.

(5) Není vhodné rozšířit omezení používání 
fosforečnanů a dalších sloučenin fosforu 
v domácích pracích prostředcích na 
detergenty určené pro domácí automatické 
myčky nádobí nebo na detergenty 
používané v průmyslu a institucích, 
protože dosud nejsou k dispozici vhodné 
technicky a hospodářsky schůdné 
alternativy nahrazující používání 
fosforečnanů v detergentech. Je však
vhodné vyjmout fosforečnany z nových 
kritérií pro udělování ekoznaček 
detergentům určeným pro automatické 
myčky nádobí a detergentům používaným 
v pračkách.

Or. fr
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Odůvodnění

Skutečnost, že fosforečnany budou z nových kritérií pro udělování ekoznaček detergentům, 
která stanovila Evropská komise, výslovně vyňaty, je potěšující.
 Tento krok je nápravou poněkud pochybné politiky: dosud byly pro udělení ekoznačky ještě 
povoleny detergenty určené pro automatické myčky nádobí s obsahem méně než 10 g 
fosforečnanů na mycí cyklus a prací prostředky s obsahem méně než 25 g fosforečnanů na 
prací cyklus.

Pozměňovací návrh 20
Julie Girling

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Je vhodné stanovit odložené 
uplatňování omezení stanovených v tomto 
nařízení, aby hospodářské subjekty, 
zejména malé a střední podniky, mohly 
změnit složení svých domácích pracích 
prostředků na bázi fosforečnanů za použití 
alternativ během svého obvyklého cyklu 
změn složení za účelem minimalizace 
nákladů.

(9) Je vhodné stanovit odložené 
uplatňování zákazu stanoveného v tomto 
nařízení, aby hospodářské subjekty, 
zejména malé a střední podniky, mohly 
změnit složení svých domácích pracích 
prostředků na bázi fosforečnanů za použití 
alternativ během svého obvyklého cyklu 
změn složení za účelem minimalizace 
nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Bill Newton Dunn

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Členské státy mají nicméně povinnost 
postupovat v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky1, a to zaváděním 
vhodných a přiměřených systémů čištění 
vody a zejména vybavením čistíren 
odpadních vod terciární fází čištění podle 
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směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. 
května 1991 o čištění městských 
odpadních vod2. Toto je nezbytný 
příspěvek k zajištění vysoké kvality 
evropských vod, a zejména k omezení 
uvolňování fosforečnanů z bodových 
zdrojů.
1 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Akční plán Helsinské komise 
(HELCOM) pro Baltské moře schválený 
dne 15. listopadu 2007 a sdělení Komise 
ze dne 10. června 2009 o strategii 
Evropské unie pro region Baltského moře 
poukazují na to, že k omezení eutrofizace 
Baltského moře, která dosáhla 
nebezpečně vysoké úrovně, musí být 
fosforečnany obsažené v domácích 
pracích prostředcích vhodným způsobem 
nahrazeny jinými látkami a musí být 
omezeno množství živin (zejména 
fosforečnanů), které jsou do moře 
uvolňovány, přičemž tato opatření by také 
přispěla k omezení eutrofizace v ostatních 
mořích.

Or. lt

Pozměňovací návrh 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9c) Jelikož fosforečnany obsažené 
v domácích pracích prostředcích 
představují pouze malý podíl všech 
fosforečnanů, které jsou zodpovědné za 
eutrofizaci moří, musí být za účelem 
ochrany mořského prostředí podstatněji 
omezeno i množství fosforečnanů jiného 
původu, které jsou do moří uvolňovány.

Or. lt

Pozměňovací návrh 24
Julie Girling

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 1 – odst. 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– omezení obsahu fosforečnanů a jiných 
sloučenin fosforu v detergentech.“

– omezení či zákazu obsahu fosforečnanů 
a jiných sloučenin fosforu v detergentech.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Bill Newton Dunn

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 648/2004
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci přijmout v souladu 
s články 13a, 13b a 13c změny nezbytné 

1. Komise je oprávněna přijmout
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci v souladu s články 13a, 13b 



AM\867925CS.doc 11/23 PE464.931v02-00

CS

k přizpůsobení příloh vědeckotechnickému 
pokroku. Komise tam, kde je to možné, 
použije evropské normy.

a 13c změny nezbytné k přizpůsobení 
příloh vědeckotechnickému pokroku.
Komise tam, kde je to možné, použije 
evropské normy.

2. Komise může prostřednictvím aktu
v přenesené pravomoci přijmout v souladu 
s články 13a, 13b a 13c změny příloh 
tohoto nařízení ohledně detergentů na bázi 
rozpouštědel.

2. Komise je oprávněna přijmout
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci v souladu s články 13a, 13b 
a 13c změny příloh tohoto nařízení ohledně 
detergentů na bázi rozpouštědel.

3. Jestliže Vědecký výbor pro kosmetické 
prostředky a nepotravinářské výrobky 
stanoví na základě rizik individuální 
koncentrační limity pro alergenní vonné 
látky, Komise odpovídajícím způsobem 
upraví v souladu s články 13a, 13b a 13c 
limit 0,01 % stanovený v příloze VII 
oddílu A.

3. Komise je v případě, že Vědecký výbor 
pro kosmetické prostředky 
a nepotravinářské výrobky stanoví na 
základě rizik individuální koncentrační 
limity pro alergenní vonné látky, 
oprávněna přijmout akty v přenesené 
pravomoci v souladu s články 13a, 13b a 
13c, aby odpovídajícím způsobem upravila
limit 0,01 % stanovený v příloze VII 
oddílu A.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Bill Newton Dunn

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 648/2004
Článek 13 a, 13 b a 13 c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) Vkládají se nové články 13a, 13b a 13c, 
které zní:

6) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 13a „Článek 13a

Výkon přenesení pravomoci Výkon přenesení pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 13 je Komisi 
svěřena na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 13 je Komisi 
svěřena pod podmínkami stanovenými v 
tomto článku.

1a. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 13 je Komisi 
svěřena od …* na dobu neurčitou.
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1b. Evropský parlament nebo Rada 
mohou pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 13 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
dnem následujícím po zveřejnění tohoto 
rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je v 
tomto rozhodnutí upřesněn. Platnost již 
platných aktů tím není dotčena.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise bezodkladně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise bezodkladně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v článcích 13b 
a 13c.

3. Akt v přenesené pravomoci, jenž byl 
přijat v souladu s článkem 13, vstupuje 
v platnost pouze tehdy, pokud Evropský 
parlament ani Rada ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne oznámení tohoto aktu 
Evropskému parlamentu a Radě nevznese 
námitky nebo pokud po uplynutí uvedené 
lhůty Evropský parlament i Rada sdělí 
Komisi, že žádné námitky nevznesou. Tato 
lhůta se z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady prodlouží o dva 
měsíce.
*Úřední věstník: Prosím vložte datum, kdy 
nařízení vstupuje v platnost. 

Článek 13 b
Zrušení přenesení pravomoci
1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesenou pravomoc uvedenou v článku 
13 kdykoli zrušit.
2. Orgán, který zahájil interní postup 
rozhodování, zda zrušit přenesení 
pravomoci, se před přijetím konečného 
rozhodnutí snaží informovat v přiměřené 
lhůtě druhý orgán a Komisi 
o přenesených pravomocích, jež by mohly 
být zrušeny, včetně možných důvodů 
takového zrušení.
3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který 
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v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti 
již platných aktů v přenesené pravomoci. 
Bude zveřejněno v Úředním věstníku 
Evropské unie.
Článek 13 c
Námitky proti aktům v přenesené 
pravomoci
1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vznést 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Tato lhůta se z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady 
prodlouží o jeden měsíc. 
2. Pokud Evropský parlament ani Rada 
v této lhůtě námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci nevznese, bude 
tento akt zveřejněn v Úředním věstníku 
Evropské unie a vstupuje v platnost dnem, 
který je v něm stanoven. Akt v přenesené 
pravomoci může být zveřejněn v Úředním 
věstníku Evropské unie a vstoupit 
v platnost před uplynutím této lhůty, 
pokud Evropský parlament i Rada 
uvědomí Komisi o svém rozhodnutí 
námitky nevznést.
3. Pokud Evropský parlament nebo Rada 
vznese námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci, tento akt v platnost nevstoupí. 
Orgán odůvodní námitky, které vznáší 
proti aktu v přenesené pravomoci.“

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Rovana Plumb

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 13 c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
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proti aktu v přenesené pravomoci vznést 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Tato lhůta se z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady 
prodlouží o jeden měsíc.

proti aktu v přenesené pravomoci vznést 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Tato lhůta se z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady 
prodlouží o dva měsíce.

Or. ro

Pozměňovací návrh 28
Julie Girling

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou zachovat nebo 
stanovit vnitrostátní pravidla týkající se 
omezení obsahu fosforečnanů a dalších 
sloučenin fosforu v detergentech, pro které 
nejsou stanovena žádná omezení obsahu 
v příloze VIa, pokud je to odůvodněno 
ochranou vodního prostředí a pokud jsou 
k dispozici technicky a hospodářsky 
schůdné alternativy.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 16 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do prosince 2013 zhodnotí 
používání fosforitanů a polykarboxylátů 
v detergentech, předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě a tam, 
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kde je to opodstatněné, předloží návrh 
právních přepisů s cílem postupného 
ukončení jejich používání nebo omezení 
určitých způsobů použití.

Or. en

Odůvodnění

Podle doporučení vědeckého výboru Evropské komise je zapotřebí dalšího zhodnocení 
fosforitanů a polykarboxylátů, poněvadž nelze vyloučit, že tyto látky ohrožují životní 
prostředí. Komise by proto měla jejich používání přezkoumat.

Pozměňovací návrh 30
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 648/2004
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do 31. prosince 2014 zhodnotí 
používání fosforečnanů a jiných sloučenin 
fosforu v detergentech určených pro 
automatické myčky nádobí 
v domácnostech, předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě a tam, kde 
je to opodstatněné, předloží návrh právních 
přepisů s cílem postupného ukončení jejich 
používání nebo omezení určitých způsobů
použití.“

Komise do 31. prosince 2016 zhodnotí 
používání fosforečnanů a jiných sloučenin 
fosforu v detergentech používaných 
v průmyslu a institucích, předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě a tam, kde 
je to opodstatněné, předloží návrh právních 
přepisů s cílem postupného ukončení jejich 
používání nebo omezení určitých způsobů 
použití.“

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zajištění jednotného přístupu je vhodné posoudit také používání fosforečnanů a 
jiných sloučenin fosforu v detergentech používaných v průmyslu a institucích.

Pozměňovací návrh 31
Christa Klaß
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Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 648/2004
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do 31. prosince 2014 zhodnotí 
používání fosforečnanů a jiných sloučenin 
fosforu v detergentech určených pro 
automatické myčky nádobí 
v domácnostech, předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě a tam, kde 
je to opodstatněné, předloží návrh právních 
přepisů s cílem postupného ukončení jejich 
používání nebo omezení určitých způsobů 
použití.“

Komise do 31. prosince 2014 zhodnotí 
používání fosforečnanů a jiných sloučenin 
fosforu v detergentech určených pro 
automatické myčky nádobí, předloží 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě 
a tam, kde je to opodstatněné, předloží 
návrh právních přepisů s cílem ukončení 
jejich používání nebo omezení určitých 
způsobů použití.“ Zmíněná zpráva 
zhodnotí dopad chemických látek ve 
složeních bez detergentů, spotřebu vody a 
energie během použití (mycí cyklus), 
aspekty hygieny, ekonomické náklady pro 
spotřebitele a náklady na změnu složení a 
dopad na malé a střední podniky.

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Frédérique Ries

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 648/2004
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do 31. prosince 2014 zhodnotí 
používání fosforečnanů a jiných sloučenin 
fosforu v detergentech určených pro 
automatické myčky nádobí 
v domácnostech, předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě a tam, kde 
je to opodstatněné, předloží návrh právních 
přepisů s cílem postupného ukončení jejich
používání nebo omezení určitých způsobů 
použití.“

Komise do 31. prosince 2013 zhodnotí 
používání fosforečnanů a jiných sloučenin 
fosforu v detergentech určených pro 
automatické myčky nádobí a předloží 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě, 
přičemž vychází ze studie o životním cyklu 
těchto detergentů a zohlední 
toxikologickou nezávadnost a účinnost 
alternativních výrobků. Tam, kde je to 
opodstatněné, Komise předloží návrh 
právních přepisů s cílem postupného 
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ukončení používání fosforečnanů nebo 
omezení určitých způsobů použití.“

Or. fr

Odůvodnění

Během jednání ve výboru dne 18. dubna 2011 zdůraznil zástupce Evropské komise, že podle 
stávajících vědeckých poznatků a s ohledem na rozdílnou kvalitu vody v Evropě, která je 
zapříčiněna regionálními rozdíly v obsahu vápníku ve vodě, není zákaz detergentů s obsahem 
fosforečnanů určených pro automatické myčky nádobí v současné době opodstatněn.

Pozměňovací návrh 33
Rovana Plumb

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 648/2004
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do 31. prosince 2014 zhodnotí 
používání fosforečnanů a jiných sloučenin 
fosforu v detergentech určených pro
automatické myčky nádobí 
v domácnostech, předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě a tam, kde 
je to opodstatněné, předloží návrh právních 
přepisů s cílem postupného ukončení jejich 
používání nebo omezení určitých způsobů 
použití.“

Komise do 31. prosince 2016 zhodnotí 
používání fosforečnanů a jiných sloučenin 
fosforu v detergentech používaných 
v průmyslu a institucích, předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě a tam, kde 
je to opodstatněné, předloží návrh právních 
přepisů s cílem postupného ukončení jejich 
používání nebo omezení určitých způsobů 
použití.“

Or. ro

Pozměňovací návrh 34
Sabine Wils

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 648/2004
Článek 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do 31. prosince 2014 zhodnotí 
používání fosforečnanů a jiných 
sloučenin fosforu v detergentech 
určených pro automatické myčky nádobí 
v domácnostech, předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě a tam, 
kde je to opodstatněné, předloží návrh 
právních přepisů s cílem postupného 
ukončení jejich používání nebo omezení 
určitých způsobů použití.

Komise do 31. prosince 2014 zhodnotí 
alternativy domácích pracích prostředků 
na bázi fosforečnanů a detergentů na bázi 
fosforečnanů určených pro automatické 
myčky nádobí, pokud jde o jejich 
environmentální udržitelnost, a to 
zejména v souvislosti s jejich účinky 
v čistírnách odpadních vod a s vodami a 
vodními sedimenty, a tam, kde je to 
opodstatněné, předloží návrh právních 
přepisů s cílem postupného ukončení 
používání fosforečnanů a jiných 
sloučenin fosforu v domácích pracích 
prostředcích a detergentech určených pro 
automatické myčky nádobí nebo omezení 
určitých způsobů použití.

Or. de
Pozměňovací návrh 35
Åsa Westlund

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Komise do 31. prosince 2016 provede 
hodnocení, předloží zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě a tam, kde je to 
opodstatněné, předloží návrh právních 
přepisů týkající se omezení obsahu 
sloučenin fosforu v domácích pracích 
prostředcích a v detergentech určených 
pro domácí automatické myčky nádobí na 
0,2 %.

Or. en

Odůvodnění

Pokud je to opodstatněné, měla by Komise navrhnout omezení obsahu sloučenin fosforu v 
domácích pracích prostředcích a v detergentech určených pro domácí automatické myčky 
nádobí na 0,2 %, aby se zajistila vysoká úroveň ochrany životního prostředí a lidského zdraví. 
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Ve Švédsku již takové omezení existuje, a mělo by tedy být možné je zavést v celé Evropské 
unii.

Pozměňovací návrh 36
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 648/2004
Příloha VI a

Znění navržené Komisí

PŘÍLOHA VI a

OMEZENÍ OBSAHU FOSFOREČNANŮ A JINÝCH SLOUČENIN FOSFORU
Detergent Omezení Datum, k němuž omezení 

nabývá účinnosti
Domácí prací prostředky Nesmí se uvádět na trh, 

pokud se celkový obsah 
fosforu rovná nebo je 
větší než 0,5 % hmotnosti 

1. ledna 2013

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA VIa

OMEZENÍ OBSAHU FOSFOREČNANŮ A JINÝCH SLOUČENIN FOSFORU
Detergent Omezení Datum, k němuž omezení 

nabývá účinnosti
Domácí prací prostředky Nesmí se uvádět na trh, 

pokud se celkový obsah 
fosforu rovná nebo je 
větší než 0,4 % hmotnosti 
nebo pokud se rovná 
nebo je větší než 0,4 
gramu na standardní 
náplň definovanou v 
oddílu B přílohy VII, 
podle toho, která z hodnot 
je nižší

1. ledna 2013

Detergenty určené pro 
domácí automatické 
myčky nádobí

Nesmí se uvádět na trh, 
pokud se celkový obsah 
fosforu rovná nebo je 
větší než 0,5 % hmotnosti 

1. ledna 2014
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Or. en

Odůvodnění

Kompaktnost výrobků je žádoucí, ale v tomto ohledu již asi bylo dosaženo hranice možností. 
Nejedná se tedy o zabránění dalšího zvyšování kompaktnosti, nýbrž o zajištění kompaktnosti 
obecně. Maximální procentuální hodnota – na základě cílové hodnoty stanovené ve Spojeném 
království – by tedy měla být doplněna limitem vyjádřeným v gramech. 

Je také vhodné omezit používání fosforečnanů a dalších sloučenin fosforu v detergentech 
určených pro automatické myčky nádobí. Skutečnost, že nahrazování v případě těchto 
detergentů není tak pokročilé jako v případě pracích prostředků, ospravedlňuje záměr 
poskytnout delší lhůtu. Jelikož však na trhu již jsou k dostání alternativy od velkých výrobců i 
malých a středních podniků, jeden rok navíc by měl stačit. 

Pozměňovací návrh 37
Bill Newton Dunn

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 648/2004
Příloha VI a

Znění navržené Komisí

OMEZENÍ OBSAHU FOSFOREČNANŮ A JINÝCH SLOUČENIN FOSFORU
Detergent Omezení Datum, k němuž 

omezení nabývá 
účinnosti

Domácí prací 
prostředky

Nesmí se uvádět na trh, pokud se 
celkový obsah fosforu rovná nebo 
je větší než 0,5 % hmotnosti

1. ledna 2013

Pozměňovací návrh

OMEZENÍ OBSAHU FOSFOREČNANŮ A JINÝCH SLOUČENIN FOSFORU
Detergent Omezení Datum, k němuž 

omezení nabývá 
účinnosti

Domácí prací 
prostředky

Nesmí se uvádět na trh, pokud se 
celkový obsah fosforu rovná nebo 
je větší než 0,5 gramu na 
standardní náplň pračky 
definovanou v oddílu B přílohy 
VII 

1. ledna 2013

Detergenty určené pro 
domácí automatické 

Nesmí se uvádět na trh, pokud se 
celkový obsah fosforu rovná nebo 
je větší než 0,5 gramu na 

1. ledna 2015
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myčky nádobí standardní dávku. 
Standardní dávkou se rozumí 
doporučená dávka v gramech nebo 
mililitrech na běžně znečištěné 
nádobí, nezávisle na tvrdosti vody, 
v plně naložené automatické 
myčce nádobí s kapacitou 12 
souprav. Tato dávka platí bez 
ohledu na jakákoli doporučení 
ohledně dávkování a jakékoli 
výrobky, které jsou přidány pro 
předmytí. Také se nevztahuje na 
mycí prostředky, které jsou použity 
při konečném opláchnutí v rámci 
mycího programu.

Or. en

Odůvodnění

Některé složky na bázi fosforu, jako jsou například fosforitany, se v malých koncentracích 
používají ve výrobcích bez fosforečnanů. Limit 0,5 % fosforu může být v případě kompaktních 
výrobků na základě koncentračního efektu překročen. Z tohoto důvodu lze stanovením 
omezení, které povoluje maximálně 0,5 gramu fosforu na standardní náplň pračky, zamezit 
ztížení dalšího zvyšování kompaktnosti, které významně přispívá k udržitelnosti.

Je vhodné omezit používání fosforečnanů a dalších sloučenin fosforu i v detergentech 
určených pro domácí automatické myčky nádobí, a příslušné omezení by tedy mělo být ze 
stejných výše uvedených důvodů vyjádřeno v gramech.

Pozměňovací návrh 38
Julie Girling

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 648/2004
Příloha VI a

Znění navržené Komisí

Detergent Omezení Datum, k němuž 
omezení nabývá 
účinnosti

Domácí prací 
prostředky

Nesmí se uvádět na trh, pokud se 
celkový obsah fosforu rovná nebo 
je větší než 0,5 % hmotnosti

1. ledna 2013
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Pozměňovací návrh

Detergent Omezení Datum, k němuž 
omezení nabývá 
účinnosti

Domácí prací 
prostředky

Nesmí se uvádět na trh, pokud se 
celkový obsah fosforu rovná nebo 
je větší než 0,5 gramu P na 
standardní náplň pračky

1. ledna 2013

Detergenty určené pro 
domácí automatické 
myčky nádobí

Nesmí se uvádět na trh, pokud se 
celkový obsah fosforu rovná nebo 
je větší než 0,5 % hmotnosti P

1. ledna 2018

Or. en

Odůvodnění

Pokud se omezení v případě domácích pracích prostředků namísto 0,5 % hmotnosti vyjádří 
jako maximálně 0,5 gramu fosforu na standardní náplň pračky, podnítí se tím činnost odvětví, 
jež vede k dalšímu zvýšení kompaktnosti, což významně přispívá k udržitelnosti.

Jelikož pro detergenty určené pro automatické myčky nádobí není stanovena standardní náplň 
myčky, limit obsahu fosforu by měl být stanoven na 0,5 % hmotnosti.

Pozměňovací návrh 39
Sabine Wils

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 648/2004
Příloha VI a

Znění navržené Komisí

PŘÍLOHA VIa

OMEZENÍ OBSAHU FOSFOREČNANŮ A JINÝCH SLOUČENIN FOSFORU

Detergent Omezení Datum, k němuž omezení 
nabývá účinnosti

Domácí prací prostředky Nesmí se uvádět na trh, 
pokud se celkový obsah 
fosforu rovná nebo je 
větší než 0,5 % hmotnosti

1. ledna 2013
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Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA VIa

OMEZENÍ OBSAHU FOSFOREČNANŮ A JINÝCH SLOUČENIN FOSFORU

Detergent Omezení Datum, k němuž omezení 
nabývá účinnosti

Domácí prací prostředky Nesmí se uvádět na trh, 
pokud se celkový obsah 
fosforu rovná nebo je 
větší než 0,2 % hmotnosti

1. ledna 2013

Or. en

Odůvodnění

Limit 0,2 % hmotnosti se bez problémů uplatňuje ve Švédsku. Němečtí výrobci domácích 
pracích prostředků fosfor téměř přestali používat, přestože jeho používání v Německu není 
úplně zakázáno. EU by měla na základě zkušeností ze zemí, jako jsou Švédsko či Německo, 
stanovit normu pro všechny členské státy.


