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Ændringsforslag 12
Vittorio Prodi, Julie Girling

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I henhold til artikel 16 i forordning 
(EF) nr. 648/2004 har Kommissionen i sin 
rapport til Rådet og Europa-Parlamentet 
foretaget en evaluering af anvendelsen af 
fosfater i vaske- og rengøringsmidler6. På 
baggrund af yderligere undersøgelser har 
Kommissionen konkluderet, at 
anvendelsen af fosfater i 
husholdningsvaskemidler bør begrænses 
for at mindske deres bidrag til 
eutrofieringsrisikoen og for at reducere 
omkostningerne ved fjernelse af fosfater i 
spildevandsrensningsanlæg. Disse 
omkostningsbesparelser opvejer 
omkostningerne ved at reformulere 
husholdningsvaskemidler med alternativer 
til fosfater.

(1) I henhold til artikel 16 i forordning 
(EF) nr. 648/2004 har Kommissionen i sin 
rapport til Rådet og Europa-Parlamentet 
foretaget en evaluering af anvendelsen af 
fosfater i vaske- og rengøringsmidler6. På 
baggrund af yderligere undersøgelser har 
Kommissionen konkluderet, at 
anvendelsen af fosfater i 
husholdningsvaskemidler bør begrænses 
for at mindske deres bidrag til 
eutrofieringsrisikoen og for at reducere 
omkostningerne ved fjernelse af fosfater i 
spildevandsrensningsanlæg. Disse 
omkostningsbesparelser opvejer 
omkostningerne ved at reformulere 
husholdningsvaskemidler med alternativer 
til fosfater. Dog er det ubetinget 
nødvendigt at sørge for, at der indføres 
teknologier og installeres hertil svarende 
udstyr til genvinding af forfor for at 
imødegå problemet med knaphed på dette 
grundstof. 

Or. en

Ændringsforslag 13
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Effektive alternativer til fosfatbaserede (2) Effektive alternativer til fosfatbaserede 
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husholdningsvaskemidler kræver små 
mængder af andre fosforholdige stoffer, 
nemlig fosfonater, der kan være skadelige
for miljøet, hvis de anvendes i stigende 
mængder.

husholdningsvaskemidler kræver i 
øjeblikket små mængder af andre 
fosforholdige stoffer, nemlig fosfonater 
eller andre cobuildere som f.eks. 
polycarboxylater. Disse stoffer er ikke let 
bionedbrydelige. I sin udtalelse med titlen 
"Non-surfactant Organic Ingredients and 
Zeolite-based Detergents" (ikke-
tensidholdige organiske indholdsstoffer 
og zeolitbaserede vaskemidler) af 29. maj 
2007 fandt Den Videnskabelige Komité 
for Sundheds- og Miljørisici, at de 
forhåndenværende oplysninger ikke var 
tilstrækkelige til at udelukke en potentiel 
risiko ved disse stoffer, og anbefalede, at 
der tilvejebragtes yderligere oplysninger 
med henblik på en grundigere og mere 
fyldestgørende risikoevaluering. Hvis 
disse stoffer som følge af en begrænsning 
i anvendelsen af fosfater anvendes i 
stigende mængder, kunne dette være
skadeligt for miljøet.

Or. en

Begrundelse

Cobuildere anvendes i øjeblikket ikke kun i husholdningsvaskemidler, men også i 
maskinopvaskemidler, der anvendes til husholdningsformål. Det er vigtigt at henvise til, at 
Kommissionens relevante videnskabelige komité er nået til den konklusion, at disse 
cobuildere kan forårsage miljøskader, og til komitéens heraf følgende anbefaling om, at der 
tilvejebringes yderligere oplysninger. 

Ændringsforslag 14
Julie Girling

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Effektive alternativer til fosfatbaserede 
husholdningsvaskemidler kræver små 
mængder af andre fosforholdige stoffer, 
nemlig fosfonater, der kan være skadelige 
for miljøet, hvis de anvendes i stigende 

(2) Effektive alternativer til fosfatbaserede 
husholdningsvaskemidler kræver små 
mængder af andre fosforholdige stoffer, 
nemlig fosfonater, der spiller en ganske 
særlig og vigtig rolle, der adskiller sig 
meget fra fosfaters rolle, og anvendes i så 
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mængder. små mængder, at der i øjeblikket ikke 
findes holdbare beviser for, at de kan være 
skadelige for vandmiljøet.

Or. en

Ændringsforslag 15
Sabine Wils

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Effektive alternativer til fosfatbaserede 
husholdningsvaskemidler kræver små 
mængder af andre fosforholdige stoffer, 
nemlig fosfonater, der kan være skadelige 
for miljøet, hvis de anvendes i stigende 
mængder.

(2) Effektive alternativer til fosfatbaserede 
husholdningsvaskemidler kræver små 
mængder af andre fosforholdige stoffer, 
nemlig fosfonater, der kan være skadelige 
for miljøet, navnlig for vandmiljøet og 
aflejringer i vandsystemet, hvis de 
anvendes i stigende mængder, og som 
Kommissionen derfor bør få foretaget 
undersøgelser af.

Or. de

Ændringsforslag 16
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Begrænsningerne i anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
husholdningsvaskemidler bør ikke 
udvides til at omfatte 
maskinopvaskemidler, der anvendes til 
husholdningsformål eller i institutioner 
og til erhvervsformål, fordi der endnu 
ikke findes velegnede teknisk og 
økonomisk mulige alternativer til fosfater 
i disse midler.

udgår
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Or. lt

Ændringsforslag 17
Sabine Wils

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Begrænsningerne i anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
husholdningsvaskemidler bør ikke udvides 
til at omfatte maskinopvaskemidler, der 
anvendes til husholdningsformål eller i 
institutioner og til erhvervsformål, fordi 
der endnu ikke findes velegnede teknisk 
og økonomisk mulige alternativer til 
fosfater i disse midler.

(5) Effektive maskinopvaskemidler til 
husholdningsformål med begrænset 
fosforindhold findes allerede på markedet. 

Begrænsningerne i anvendelsen af fosfater 
og andre fosforholdige stoffer i 
husholdningsvaskemidler bør derfor
udvides til at omfatte 
maskinopvaskemidler, der anvendes til 
husholdningsformål. Da de tekniske og 
økonomiske betingelser i forbindelse med 
anvendelsen af fosfater i 
maskinopvaskemidler, der anvendes i 
institutioner og til erhvervsformål,
adskiller sig fra betingelserne i 
forbindelse med de midler, der anvendes 
til husholdningsformål, bør der ved 
indførelsen af grænseværdier på dette 
område tages højde for længere 
tilpasningsperioder.

Or. de

Begrundelse

Erhvervsområdet er underkastet andre betingelser end private husholdninger, men alligevel 
bør dette område også yde sit bidrag til at begrænse anvendelsen af fosforholdige stoffer.
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Ændringsforslag 18
Julie Girling

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Begrænsningerne i anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
husholdningsvaskemidler bør ikke 
udvides til at omfatte 
maskinopvaskemidler, der anvendes til 
husholdningsformål eller i institutioner 
og til erhvervsformål, fordi der endnu 
ikke findes velegnede teknisk og 
økonomisk mulige alternativer til fosfater 
i disse midler.

(5) Selv om der i øjeblikket kun findes et 
begrænset antal fosfatfrie 
maskinopvaskemiddelformuleringer på 
markedet, er det som følge af hurtig 
innovation og konkurrence i industrien 
muligt, at der inden for en overskuelig 
fremtid vil komme fosfatfrie 
maskinopvaskemidler på markedet. Det 
bør således overvejes inden for det næste 
årti at indføre et forbud mod anvendelsen 
af fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
maskinopvaskemiddelformuleringer.

Or. en

Ændringsforslag 19
Frédérique Ries

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Begrænsningerne i anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
husholdningsvaskemidler bør ikke udvides 
til at omfatte maskinopvaskemidler, der 
anvendes til husholdningsformål eller i 
institutioner og til erhvervsformål, fordi 
der endnu ikke findes velegnede teknisk og 
økonomisk mulige alternativer til fosfater i 
disse midler.

(5) Begrænsningerne i anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
husholdningsvaskemidler bør ikke udvides 
til at omfatte maskinopvaskemidler, der 
anvendes til husholdningsformål eller i 
institutioner og til erhvervsformål, fordi 
der endnu ikke findes velegnede teknisk og 
økonomisk mulige alternativer til fosfater i 
disse midler. Dog bør fosfater udelukkes 
fra de nye kriterier for tildeling af 
økomærket, både til maskinopvaskemidler 
og vaskemaskinevaskemidler.

Or. fr
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Begrundelse

Det er glædeligt, at fosfater udtrykkeligt udelukkes fra de nye kriterier, som Kommissionen 
har fastlagt for tildeling af økomærket til vaskemidler. På denne måde rettes der op på en 
noget dubiøs politik, idet det hidtil har været sådan, at økomærket er blevet tildelt 
maskinopvaskemidler med et fosfatindhold på under 10 g pr. vask og til 
vaskemaskinevaskemidler med under 25 g fosfat pr. vask.

Ændringsforslag 20
Julie Girling

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Anvendelsen af den begrænsning, der 
er fastsat i denne forordning, bør udskydes 
for at give aktørerne, især små og 
mellemstore virksomheder, mulighed for at 
reformulere deres fosfatbaserede 
husholdningsvaskemidler med alternativer 
som led i deres normale 
reformuleringsproces for at reducere 
omkostningerne mest muligt.

(9) Anvendelsen af det forbud, der er 
fastsat i denne forordning, bør udskydes for 
at give aktørerne, især små og mellemstore 
virksomheder, mulighed for at reformulere 
deres fosfatbaserede 
husholdningsvaskemidler med alternativer 
som led i deres normale 
reformuleringsproces for at reducere 
omkostningerne mest muligt.

Or. en

Ændringsforslag 21
Bill Newton Dunn

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Medlemsstaterne er ikke desto 
mindre forpligtede til at overholde 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger1 ved at indføre 
fyldestgørende og hensigtsmæssige 
vandbehandlingssystemer og navnlig 
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udstyre spildevandsbehandlingsanlæg 
med et tredje behandlingstrin i 
overensstemmelse med Rådets direktiv 
91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning 
af byspildevand2. Dette er et vigtigt bidrag 
til sikringen af europæisk vand af god 
kvalitet og navnlig til begrænsningen af 
udledning fra punktkilder. 
1 EFT L 327 af 22.12.2000, s 1.
2 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.

Or. en

Ændringsforslag 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) I HELCOM's handlingsplan for 
Østersøen, som vedtoges den 15. 
november 2007, og i Kommissionens 
meddelelse af 10. juni 2009 om EU-
strategien for Østersøområdet påpeges 
det, at det med henblik på en begrænsning 
af eutrofieringen i Østersøen, som har 
nået et foruroligende højt niveau, er 
nødvendigt på egnet vis at erstatte de i 
husholdningsvaskemidler indeholdte 
fosfater med andre stoffer og at begrænse 
udledningen i havet af næringsstoffer 
(navnlig fosfater), idet sådanne 
foranstaltninger også vil bidrage til en 
begrænsning af eutrofieringen i andre 
have.

Or. lt

Ændringsforslag 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9c) Da de fosfater, der anvendes i 
husholdningsvaskemidler, kun udgør en 
lille del af de fosfater, der er skyld i 
eutrofieringen af havene, er det for at 
beskytte havmiljøet nødvendigt i højere 
grad at begrænse mængden af de fosfater, 
der udledes i havene fra andre kilder. 

Or. lt

Ændringsforslag 24
Julie Girling

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 1 – stk. 2 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– begrænsninger i indholdet at fosfater og 
andre fosforholdige stoffer i vaske- og 
rengøringsmidler.

– begrænsninger i indholdet at eller forbud 
mod fosfater og andre fosforholdige stoffer 
i vaske- og rengøringsmidler.

Or. en

Ændringsforslag 25
Bill Newton Dunn

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artikel 13a, 13b og 13c vedtage ændringer, 

1. Kommissionen har beføjelse til ved 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 13a at vedtage ændringer, der 
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der er nødvendige for at tilpasse bilagene 
til den videnskabelige og tekniske 
udvikling. Kommissionen følger i videst 
muligt omfang europæiske standarder.

er nødvendige for at tilpasse bilagene til 
den videnskabelige og tekniske udvikling.
Kommissionen følger i videst muligt 
omfang europæiske standarder.

2. Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artikel 13a, 13b og 13c vedtage ændringer 
af bilagene til denne forordning, hvad 
angår vaske- og rengøringsmidler, der er 
baseret på opløsningsmidler.

2. Kommissionen har beføjelse til ved 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 13a at vedtage de nødvendige 
ændringer af bilagene til denne forordning, 
hvad angår vaske- og rengøringsmidler, der 
er baseret på opløsningsmidler.

3. Hvis Den Videnskabelige Komité for 
Kosmetiske Produkter og Andre 
Forbrugsvarer end Levnedsmidler opstiller 
individuelle risikobaserede 
koncentrationsgrænser for allergene 
parfumestoffer, tilpasser Kommissionen i 
henhold til artikel 13a, 13b og 13c den i 
afsnit A i bilag VII fastsatte grænse på 0,01 
% i overensstemmelse hermed.

3. Hvis Den Videnskabelige Komité for 
Kosmetiske Produkter og Andre 
Forbrugsvarer end Levnedsmidler opstiller 
individuelle risikobaserede 
koncentrationsgrænser for allergene 
parfumestoffer, har Kommissionen 
beføjelse til at vedtage delegerede i 
henhold til artikel 13a for at tilpasse den i 
afsnit A i bilag VII fastsatte grænse på 0,01 
% i overensstemmelse hermed.

Or. en

Ændringsforslag 26
Bill Newton Dunn

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 13 a, 13 b og 13 c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Som artikel 13a, 13b og 13c indsættes: (6) Som artikel 13a indsættes:
"Artikel 13a "Artikel 13a

Udøvelse af delegationen Udøvelse af delegationen
1. De beføjelser til at vedtage de 
delegerede retsakter, der er omhandlet i 
artikel 13, tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode.

1. De beføjelser til at vedtage de 
delegerede retsakter, der er omhandlet i 
artikel 13, tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastsatte betingelser.

1a. De beføjelser til at vedtage de 
delegerede retsakter, der er omhandlet i 
artikel 13, tillægges Kommissionen for en 
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ubegrænset periode fra ...*.
1b. De beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 13, 
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. Afgørelsen om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den 
pågældende afgørelse, til ophør. Den får 
virkning dagen efter offentliggørelsen af 
afgørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den har ingen 
virkning for gyldigheden af allerede 
gældende delegerede retsakter.

2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, underretter den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet herom.

2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, underretter den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet herom.

3. Beføjelserne til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
artikel 13b og 13c anførte betingelser.

3. Enhver delegeret retsakt, der vedtages i 
overensstemmelse med artikel 13, træder 
kun i kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en frist på to måneder fra meddelelsen om 
retsakten til Europa-Parlamentet eller 
Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden fristens udløb begge har 
meddelt Kommissionen, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med en 
måned på Europa-Parlamentets eller 
Rådets foranledning.
*EUT: *Indsæt venligst datoen for denne 
forordnings ikrafttræden. 

Artikel 13b
Tilbagekaldelse af delegationen
1. Delegationen af beføjelser, der er 
omhandlet i artikel 13, kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
2. Den institution, der indleder en intern 
procedure for at afgøre, om den skal 
tilbagekalde delegationen af beføjelser, 
bestræber sig på at underrette den anden 
institution og Kommissionen herom i 
rimelig tid, inden den træffer endelig 
afgørelse, og oplyser samtidig, hvilke 
delegerede beføjelser der kan blive 
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tilbagekaldt samt de eventuelle årsager 
dertil.
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
nærmere angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning 
omgående eller på et senere tidspunkt, der 
er fastsat i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af de delegerede retsakter, 
der allerede er trådt i kraft. Den 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.
Artikel 13c
Indsigelser mod delegerede retsakter
1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra det tidspunkt, hvor de 
underrettes herom. Fristen forlænges med 
en måned på Europa-Parlamentets eller 
Rådets foranledning. 
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved fristens udløb har gjort 
indsigelse mod den delegerede retsakt, 
offentliggøres den i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på det 
deri fastsatte tidspunkt. Den delegerede 
retsakt kan offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende og træde i 
kraft før fristens udløb, hvis Europa-
Parlamentet og Rådet begge har meddelt 
Kommissionen, at de ikke har til hensigt 
at gøre indsigelse.
3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
gør indsigelse mod en delegeret retsakt, 
træder den ikke i kraft. Den institution, 
der gør indsigelse, angiver årsagerne til, 
at den gør indsigelse mod den delegerede 
retsakt."

Or. en

Ændringsforslag 27
Rovana Plumb
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Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 13 c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra det tidspunkt, hvor de 
underrettes herom. Fristen forlænges med 
en måned på Europa-Parlamentets eller 
Rådets foranledning.

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra det tidspunkt, hvor de 
underrettes herom. Fristen forlænges med 
to måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets foranledning.

Or. ro

Ændringsforslag 28
Julie Girling

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan opretholde eller 
fastsætte nationale regler for 
begrænsninger i indholdet af fosfater og 
andre fosforholdige stoffer i vaske- og 
rengøringsmidler, for hvilke der ikke er 
fastsat indholdsmæssige begrænsninger i 
bilag VIa, når det er begrundet i hensynet 
til beskyttelse af vandmiljøet, og når der 
foreligger teknisk og økonomisk mulige 
alternativer.

Medlemsstaterne kan opretholde nationale 
regler for begrænsninger i indholdet af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
vaske- og rengøringsmidler, for hvilke der 
ikke er fastsat indholdsmæssige 
begrænsninger i bilag VIa, når det er 
begrundet i hensynet til beskyttelse af 
vandmiljøet, og når der foreligger teknisk 
og økonomisk mulige alternativer.

Or. en

Ændringsforslag 29
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
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Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 16 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2013 foretager 
Kommissionen en evaluering og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
fosfonater og polycarboxylater i vaske- og 
rengøringsmidler og om fornødent et 
lovgivningsmæssigt forslag med henblik 
på gradvis udfasning eller begrænsning til 
særlige anvendelsesformål.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med anbefalingerne fra Kommissionens videnskabelige komité er det 
nødvendigt at foretage en grundigere evaluering af fosfonater og polycarboxylater, da det 
ikke kan udelukkes, at de udgør en risiko for miljøet. Kommissionen bør derfor undersøge 
anvendelsen af disse stoffer.

Ændringsforslag 30
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 foretager 
Kommissionen en evaluering og
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
maskinopvaskemidler til 
husholdningsformål og om fornødent et 
lovgivningsmæssigt forslag med henblik på 
gradvis udfasning eller begrænsning til 
særlige anvendelsesformål.

Senest den 31. december 2016 foretager 
Kommissionen en evaluering og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i
vaske- og rengøringsmidler, der anvendes 
i institutioner og til erhvervsformål, og om 
fornødent et lovgivningsmæssigt forslag 
med henblik på gradvis udfasning eller 
begrænsning til særlige anvendelsesformål.

Or. en
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Begrundelse

For at sikre en sammenhængende tilgang bør anvendelsen af fosfater og andre fosforholdige 
stoffer i vaske- og rengøringsmidler, der anvendes i institutioner og til erhvervsformål, også 
undersøges.

Ændringsforslag 31
Christa Klaß

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 foretager 
Kommissionen en evaluering og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
maskinopvaskemidler til 
husholdningsformål og om fornødent et 
lovgivningsmæssigt forslag med henblik på 
gradvis udfasning eller begrænsning til 
særlige anvendelsesformål.

Senest den 31. december 2014 foretager 
Kommissionen en evaluering og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
maskinopvaskemidler til 
husholdningsformål og om fornødent et 
lovgivningsmæssigt forslag med henblik på 
udfasning eller begrænsning til særlige 
anvendelsesformål. Rapporten evaluerer 
virkningerne af kemiske stoffer i fosfatfrie 
formuleringer, vand- og energiforbruget i 
forbrugsfasen (vask), hygiejneaspekter, de 
økonomiske omkostninger for 
forbrugerne, omkostningerne til 
reformulering og følgerne for SMV'er. 

Or. de

Ændringsforslag 32
Frédérique Ries

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 foretager 
Kommissionen en evaluering og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
maskinopvaskemidler til 
husholdningsformål og om fornødent et 
lovgivningsmæssigt forslag med henblik på 
gradvis udfasning eller begrænsning til 
særlige anvendelsesformål.

Senest den 31. december 2013 foretager 
Kommissionen en evaluering og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
maskinopvaskemidler til 
husholdningsformål udarbejdet på 
grundlag af en undersøgelse af disse 
midlers livscyklus og under hensyntagen 
til alternative produkters uskadelighed og 
virkning. Kommissionen forelægger om 
fornødent et lovgivningsmæssigt forslag 
med henblik på gradvis udfasning eller 
begrænsning til særlige anvendelsesformål.

Or. fr

Begrundelse

Under drøftelserne i udvalget den 18. april 2011 gjorde Kommissionens repræsentant det 
klart, at der i betragtning af den nuværende videnskabelige viden og forskellene i 
vandkvaliteten i EU som følge af regionale forskelle i kalkindholdet ikke i øjeblikket var 
nogen berettigelse for at indføre et forbud mod fosfatholdige maskinopvaskemidler.

Ændringsforslag 33
Rovana Plumb

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 foretager 
Kommissionen en evaluering og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
maskinopvaskemidler til 
husholdningsformål og om fornødent et 
lovgivningsmæssigt forslag med henblik på 
gradvis udfasning eller begrænsning til 

Senest den 31. december 2016 foretager 
Kommissionen en evaluering og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i
vaske- og rengøringsmidler, der anvendes 
i institutioner og til erhvervsformål, og om 
fornødent et lovgivningsmæssigt forslag 
med henblik på gradvis udfasning eller 
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særlige anvendelsesformål." begrænsning til særlige anvendelsesformål.

Or. ro

Ændringsforslag 34
Sabine Wils

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 foretager 
Kommissionen en evaluering og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
maskinopvaskemidler til 
husholdningsformål og om fornødent et 
lovgivningsmæssigt forslag med henblik på 
gradvis udfasning eller begrænsning til 
særlige anvendelsesformål.

Senest den 31. december 2014 foretager 
Kommissionen en evaluering af den 
miljømæssige bæredygtighed af 
alternativer til fosfatbaserede 
husholdningsvaskemidler og 
maskinopvaskemidler, navnlig for så vidt 
angår indvirkningen på rensningsanlæg 
samt på vandmiljøet og aflejringer i 
vandsystemet og forelægger om fornødent 
et lovgivningsmæssigt forslag med henblik 
på gradvis udfasning af fosfater og andre 
fosforholdige stoffer i 
husholdningsvaskemidler og 
maskinopvaskemidler eller deres 
begrænsning til særlige anvendelsesformål.

Or. de
Ændringsforslag 35
Åsa Westlund

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 16 – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest den 31. december 2016 
foretager Kommissionen en evaluering, 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet og fremlægger om 
fornødent et lovgivningsmæssigt forslag 
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med henblik på indførelse af et loft på 0,2 
% for indholdet af fosforholdige stoffer i 
husholdningsvaskemidler og 
maskinopvaskemidler til 
husholdningsformål.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør om fornødent foreslå, at indholdet af fosforholdige stoffer i 
husholdningsvaskemidler og maskinopvaskemidler til husholdningsformål begrænses til 0,2 
% for at sikre et højt niveau for beskyttelse af miljøet og folkesundheden. Eftersom der i 
Sverige allerede gælder et sådant loft, bør det også kunne lade sig gøre at indføre en sådant 
for EU som helhed. 

Ændringsforslag 36
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag
Forordning (EF) nr. 648/2004
Bilag VI a

Kommissionens forslag

BILAG VIa

BEGRÆNSNINGER I INDHOLDET AF FOSFATER OG ANDRE FOSFORHOLDIGE 
STOFFER

Vaske- og 
rengøringsmiddel 

Begrænsninger Det tidspunkt, hvor 
begrænsningen træder i 
kraft

Husholdningsvaskemidler Må ikke markedsføres, 
hvis det samlede 
fosforindhold svarer til 
mindst 0,5 vægtprocent

1. januar 2013

Ændringsforslag

BILAG VIa

BEGRÆNSNINGER I INDHOLDET AF FOSFATER OG ANDRE FOSFORHOLDIGE 
STOFFER

Vaske- og 
rengøringsmiddel 

Begrænsninger Det tidspunkt, hvor 
begrænsningen træder i 
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kraft
Husholdningsvaskemidler Må ikke markedsføres, 

hvis det samlede 
fosforindhold svarer til 
mindst 0,4 vægtprocent 
eller til mindst 0,4 g for 
en 
standardvaskemaskineful
d som defineret i bilag 
VII, del B, alt efter 
hvilken værdi der er 
lavest

1. januar 2013

Maskinopvaskemidler til 
husholdningsformål

Må ikke markedsføres, 
hvis det samlede 
fosforindhold svarer til 
mindst 0,5 vægtprocent 

1. januar 2014

Or. en

Begrundelse

Kompaktering er ønskeligt, men grænserne for det mulige på dette område er sandsynligvis 
allerede nået. Det handler derfor ikke om at forhindre yderligere kompaktering, men om at 
sikre kompaktering helt generelt. En maksimumprocentsats - baseret på målet i Det Forenede 
Kongerige - bør derfor suppleres med en øvre grænse i gram. 

Anvendelsen af fosfater og andre fosforholdige stoffer i maskinopvaskemidler bør ligeledes 
begrænses. Eftersom erstatningen her ikke er så langt fremme som for vaskemidlers 
vedkommende, er det legitimt at fastsætte en noget længere frist. Da der dog allerede findes 
alternativer på markedet, produceret af såvel store som små og mellemstore virksomheder, 
skulle ét ekstra år være nok. 

Ændringsforslag 37
Bill Newton Dunn

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag
Forordning (EF) nr. 648/2004
Bilag VIa

Kommissionens forslag

BEGRÆNSNINGER I INDHOLDET AF FOSFATER OG ANDRE 
FOSFORHOLDIGE STOFFER

Vaske- og 
rengøringsmiddel 

Begrænsninger Det tidspunkt, hvor 
begrænsningen 
træder i kraft

Husholdningsvaskemid
ler

Må ikke markedsføres, hvis det 
samlede fosforindhold svarer til 

1. januar 2013
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mindst 0,5 vægtprocent

Ændringsforslag

BEGRÆNSNINGER I INDHOLDET AF FOSFATER OG ANDRE 
FOSFORHOLDIGE STOFFER

Vaske- og 
rengøringsmiddel 

Begrænsninger Det tidspunkt, hvor 
begrænsningen 
træder i kraft

Husholdningsvaskemid
ler

Må ikke markedsføres, hvis det 
samlede fosforindhold svarer til 
mindst 0,5 gram for en 
standardvaskemaskinfuld som 
defineret i bilag VII, sektion B 

1. januar 2013

Maskinopvaskemidler 
til husholdningsformål

Må ikke markedsføres, hvis det 
samlede fosforindhold svarer til 
mindst 0,5 gram pr. 
standarddosering. 
Standarddoseringen er den 
anbefalede dosering i gram eller 
milliliter for normalt snavset 
bordservice og uanset vandets 
hårdhedsgrad i en fyldt 
opvaskemaskine med plads til 12 
kuverter. Denne dosering gælder 
uanset doseringsanbefalinger for 
produkter, der tilsættes til 
forbehandling. Den gælder også 
uanset skyllemidler, der anvendes 
til sidste skylning i et program. 

1. januar 2015

Or. en

Begrundelse

Visse fosforbaserede indholdsstoffer som f.eks. fosfonater anvendes i små doser i fosfatfrie 
produkter. Som følge af en koncentrationsvirkning i kompakterede produkter kan den øvre 
grænse for forfor på 0,5 % overskrides. Derfor kan det ved at angive en øvre grænse på 0,5 
gram fosfor pr. standardvaskemaskinfuld undgås, at der lægges hindringer i vejen for 
yderligere kompaktering, som i væsentligt omfang bidrager til bæredygtighed. 

Anvendelsen af fosfater og andre fosforholdige stoffer i maskinopvaskemidler til 
husholdningsformål bør også begrænses, og den øvre grænse udtrykkes i gram af samme 
årsager som de ovenfor anførte.
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Ændringsforslag 38
Julie Girling

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag
Forordning (EF) nr. 648/2004
Bilag VIa

Kommissionens forslag

Vaske- og 
rengøringsmiddel 

Begrænsninger Det tidspunkt, hvor 
begrænsningen 
træder i kraft

Husholdningsvaskemid
ler

Må ikke markedsføres, hvis det 
samlede fosforindhold svarer til 
mindst 0,5 vægtprocent

1. januar 2013

Ændringsforslag

Vaske- og 
rengøringsmiddel 

Begrænsninger Det tidspunkt, hvor 
begrænsningen 
træder i kraft

Husholdningsvaskemid
ler

Må ikke markedsføres, hvis det 
samlede fosforindhold svarer til 
mindst 0,5 gram for en 
standardvaskemaskinfuld

1. januar 2013

Maskinopvaskemidler 
til husholdningsformål

Må ikke markedsføres, hvis det 
samlede fosforindhold svarer til 
mindst 0,5 vægtprocent

1. januar 2018

Or. en

Begrundelse

At angive den øvre grænse for fosforindholdet i husholdningsvaskemidler som 0,5 gram 
snarere end 0,5 vægtprocent for en standardvaskemaskinfuld er et incitament til industrien til 
at foretage en yderligere kompaktering, hvilket i væsentligt omfang bidrager til 
bæredygtighed.

Da der for maskinopvaskevaskemidler ikke findes noget standardmål for maskinfuld, bør 
grænseværdien sættes 0,5 vægtprocent.

Ændringsforslag39
Sabine Wils

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag
Forordning (EF) nr. 648/2004
Bilag VIa
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Kommissionens forslag

BILAG VIa

BEGRÆNSNINGER I INDHOLDET AF FOSFATER OG ANDRE FOSFORHOLDIGE 
STOFFER

Vaske- og 
rengøringsmiddel 

Begrænsninger Det tidspunkt, hvor 
begrænsningen træder i 
kraft

Husholdningsvaskemidler Må ikke markedsføres, 
hvis det samlede 
fosforindhold svarer til 
mindst 0,5 vægtprocent

1. januar 2013

Ændringsforslag

BILAG VIa

BEGRÆNSNINGER I INDHOLDET AF FOSFATER OG ANDRE FOSFORHOLDIGE 
STOFFER

Vaske- og 
rengøringsmiddel 

Begrænsninger Det tidspunkt, hvor 
begrænsningen træder i 
kraft

Husholdningsvaskemidler Må ikke markedsføres, 
hvis det samlede 
fosforindhold svarer til 
mindst 0,2 vægtprocent

1. januar 2013

Or. en

Begrundelse

I Sverige er der ingen problemer med at anvende en øvre grænse på 0,2 vægtprocent. Tyske 
producenter af husholdningsvaskemidler har næsten helt udfaset fosfor, selv om anvendelsen 
heraf ikke er fuldstændig forbudt i Tyskland. EU bør fastsætte en standard for alle 
medlemsstaterne på grundlag af erfaringerne fra lande som Sverige og Tyskland.


