
AM\867925EL.doc PE464.931v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2010/0298(COD)

17.5.2011

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
12 - 39

Σχέδιο έκθεσης
Bill Newton Dunn
(PE458.795v01-00)

για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004 όσον αφορά τη 
χρήση φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά 
απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων

Πρόταση κανονισμού
(COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))



PE464.931v02-00 2/26 AM\867925EL.doc

EL

AM_Com_LegReport



AM\867925EL.doc 3/26 PE464.931v02-00

EL

Τροπολογία 12
Vittorio Prodi, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004, η 
Επιτροπή αξιολόγησε τη χρήση των 
φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά 
στην «έκθεση προς το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη 
χρήση φωσφορικών αλάτων». Κατόπιν 
περαιτέρω ανάλυσης, η Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η χρήση των 
φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά 
οικιακών πλυντηρίων ρούχων πρέπει να 
περιοριστούν προκειμένου να μειωθεί η 
συμβολή των φωσφορικών αλάτων από τα 
απορρυπαντικά στον κίνδυνο ευτροφισμού 
καθώς και να μειωθεί το κόστος εξάλειψης 
των φωσφορικών αλάτων από τις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 
Αυτή η εξοικονόμηση κόστους υπερβαίνει 
σημαντικά το κόστος αναπαρασκευής 
απορρυπαντικών οικιακών πλυντηρίων 
ρούχων με εναλλακτικές ουσίες στα 
φωσφορικά άλατα.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004, η 
Επιτροπή αξιολόγησε τη χρήση των 
φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά 
στην «έκθεση προς το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη 
χρήση φωσφορικών αλάτων». Κατόπιν 
περαιτέρω ανάλυσης, η Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η χρήση των 
φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά 
οικιακών πλυντηρίων ρούχων πρέπει να 
περιοριστούν προκειμένου να μειωθεί η 
συμβολή των φωσφορικών αλάτων από τα 
απορρυπαντικά στον κίνδυνο ευτροφισμού 
καθώς και να μειωθεί το κόστος εξάλειψης 
των φωσφορικών αλάτων από τις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 
Αυτή η εξοικονόμηση κόστους υπερβαίνει 
σημαντικά το κόστος αναπαρασκευής 
απορρυπαντικών οικιακών πλυντηρίων 
ρούχων με εναλλακτικές ουσίες στα 
φωσφορικά άλατα. Ωστόσο, είναι
απολύτως απαραίτητο να επιβληθεί η
καθιέρωση τεχνολογιών και σχετικού
εξοπλισμού για την ανάκτηση φωσφόρου
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα της έλλειψης αυτής της 
ουσίας. 

Or. en

Τροπολογία 13
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις 
για τα απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων με βάση τα 
φωσφορικά άλατα απαιτούν μικρές 
ποσότητες άλλων φωσφορικών ενώσεων, 
δηλαδή φωσφονικά, τα οποία αν
χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερες 
ποσότητες θα μπορούσαν να είναι 
προβληματικά για το περιβάλλον.

(2) Αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις 
για τα απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων με βάση τα 
φωσφορικά άλατα απαιτούν προς το 
παρόν μικρές ποσότητες άλλων 
φωσφορικών ενώσεων, δηλαδή 
φωσφονικά, ή άλλα συναποσκληρυντικά, 
όπως πολυκαρβοξυλικές ενώσεις. Οι εν
λόγω ουσίες δεν είναι άμεσα
βιοαποδομήσιμες. Στη γνωμοδότησή της
της 29ης Μαΐου 2007 με τίτλο "Μη
επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά
και απορρυπαντικά που βασίζονται στο
ζεόλιθο", η Eπιστημονική Eπιτροπή για 
την Yγεία και τους Περιβαλλοντικούς 
Κινδύνους διαπίστωσε ότι οι διαθέσιμες
πληροφορίες δεν επαρκούν για να
αποκλεισθεί το ενδεχόμενο κινδύνου λόγω
της χρήσης των ουσιών αυτών και
συνέστησε να παρασχεθούν πρόσθετες
πληροφορίες για πιο εμπεριστατωμένη
και πληρέστερη εκτίμηση του κινδύνου. 
Εάν οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνταν σε
μεγαλύτερες ποσότητες aλόγω της 
περιορισμένης χρήσης των φωσφορικών 
αλάτων, τούτο θα μπορούσε να είναι
ανησυχητικό για το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Άλλες συναποσκληρυντικές ουσίες χρησιμοποιούνται σήμερα τόσο σε απορρυπαντικά οικιακών
πλυντηρίων όσο και σε απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων πιάτων. Είναι σημαντικό να γίνει
παραπομπή στα πορίσματα της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής της Επιτροπής σύμφωνα με 
τα οποία μπορεί να ανακύψουν περιβαλλοντικά προβλήματα με τη χρήση αυτών των
συναποσκληρυντικών, καθώς και στη σχετική σύσταση ότι θα πρέπει να παρασχεθούν 
πρόσθετες πληροφορίες. 

Τροπολογία 14
Julie Girling
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Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις 
για τα απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων με βάση τα 
φωσφορικά άλατα απαιτούν μικρές 
ποσότητες άλλων φωσφορικών ενώσεων, 
δηλαδή φωσφονικά, τα οποία αν 
χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερες
ποσότητες θα μπορούσαν να είναι 
προβληματικά για το περιβάλλον.

(2) Αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις 
για τα απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων με βάση τα 
φωσφορικά άλατα απαιτούν μικρές 
ποσότητες άλλων φωσφορικών ενώσεων, 
δηλαδή φωσφονικά, τα οποία εκτελούν 
πολύ συγκεκριμένο και ζωτικής 
σπουδαιότητας ρόλο, που διαφέρει σε 
μεγάλο βαθμό από το ρόλο των 
φωσφορικών αλάτων, και υπάρχουν σε 
τόσο μικρές ποσότητες ώστε προς το 
παρόν δεν υπάρχουν βάσιμα στοιχεία που 
υποδεικνύουν ότι έχουν επιζήμιο 
αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 15
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις 
για τα απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων με βάση τα 
φωσφορικά άλατα απαιτούν μικρές 
ποσότητες άλλων φωσφορικών ενώσεων, 
δηλαδή φωσφονικά, τα οποία αν 
χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερες 
ποσότητες θα μπορούσαν να είναι 
προβληματικά για το περιβάλλον.

(2) Αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις 
για τα απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων με βάση τα 
φωσφορικά άλατα απαιτούν μικρές 
ποσότητες άλλων φωσφορικών ενώσεων, 
δηλαδή φωσφονικά, τα οποία αν 
χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερες 
ποσότητες θα μπορούσαν να είναι ιδίως 
για τα ύδατα και τα ιζήματα των υδάτων,
προβληματικά για το περιβάλλον, και 
πρέπει για το λόγο αυτό να αναθέσει στην 
Επιτροπή τη διεξαγωγή σχετικής 
έρευνας.

Or. de
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Τροπολογία 16
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεν είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι 
περιορισμοί της χρήσης των φωσφορικών 
αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων 
από τα απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων στα απορρυπαντικά 
για τα αυτόματα οικιακά πλυντήρια 
πιάτων ή στα απορρυπαντικά για 
βιομηχανική ή ιδρυματική χρήση, επειδή 
δεν διατίθενται ακόμη κατάλληλες 
τεχνικές και οικονομικές εναλλακτικές 
λύσεις από τη χρήση φωσφορικών 
αλάτων στα εν λόγω απορρυπαντικά.

διαγράφεται

Or. lt

Τροπολογία 17
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεν είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι 
περιορισμοί της χρήσης των φωσφορικών 
αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων 
από τα απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων στα απορρυπαντικά 
για τα αυτόματα οικιακά πλυντήρια πιάτων 
ή στα απορρυπαντικά για βιομηχανική ή 
ιδρυματική χρήση, επειδή δεν διατίθενται 
ακόμη κατάλληλες τεχνικές και 
οικονομικές εναλλακτικές λύσεις από τη
χρήση φωσφορικών αλάτων στα εν λόγω
απορρυπαντικά.

(5) Προς το παρόν διατίθενται ήδη στην 
αγορά ορισμένα αποτελεσματικά 
απορρυπαντικά αυτόματων πλυντηρίων 
πιάτων για οικιακή χρήση με 
περιορισμένη συγκέντρωση φωσφόρου.

Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να επεκταθούν οι 
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περιορισμοί της χρήσης των φωσφορικών 
αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων 
από τα απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων στα απορρυπαντικά 
για τα αυτόματα οικιακά πλυντήρια πιάτων 
ή στα απορρυπαντικά για οικιακή χρήση.
Δεδομένου ότι οι τεχνικές και οικονομικές 
προϋποθέσεις κατά τη χρήση φωσφορικών 
αλάτων στα απορρυπαντικά για το 
βιομηχανικό ή ιδρυματικό τομέα 
διαφέρουν όταν πρόκειται για οικιακή 
χρήση, θα πρέπει κατά τον καθορισμό 
των οριακών τιμών στον τομέα αυτό να 
λαμβάνονται υπόψη μεγαλύτερα στάδια 
προσαρμογής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μολονότι ο βιομηχανικός τομέας υπόκειται σε άλλες προϋποθέσεις από αυτές που ισχύουν για
τα ιδιωτικά νοικοκυριά, ο τομέας αυτός θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην περιορισμένη
χρήση ενώσεων φωσφόρου. 

Τροπολογία 18
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεν είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι 
περιορισμοί της χρήσης των φωσφορικών 
αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων 
από τα απορρυπαντικά οικιακών
πλυντηρίων ρούχων στα απορρυπαντικά
για τα αυτόματα οικιακά πλυντήρια πιάτων 
ή στα απορρυπαντικά για βιομηχανική ή 
ιδρυματική χρήση, επειδή δεν διατίθενται 
ακόμη κατάλληλες τεχνικές και 
οικονομικές εναλλακτικές λύσεις από τη 
χρήση φωσφορικών αλάτων στα εν λόγω 
απορρυπαντικά.

(5) Μολονότι σήμερα διατίθεται στην 
αγορά περιορισμένος αριθμός 
απορρυπαντικών για τα αυτόματα 
οικιακά πλυντήρια πιάτων που δεν 
περιέχουν φωσφορικά άλατα, λόγω της 
ταχείας καθιέρωσης καινοτομιών και του 
ανταγωνισμού στη βιομηχανία είναι 
δυνατό να διατεθούν στο εγγύς μέλλον 
προϊόντα για αυτόματα πλυντήρια πιάτων 
που δεν περιέχουν φωσφορικά άλατα.
Είναι συνεπώς σκόπιμο να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο να επιβληθεί απαγόρευση της 
χρήσης φωσφορικών αλάτων στη σύνθεση 
των απορρυπαντικών για τα αυτόματα 
οικιακά πλυντήρια πιάτων στην προσεχή 
δεκαετία.
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Or. en

Τροπολογία 19
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεν είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι 
περιορισμοί της χρήσης των φωσφορικών 
αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων 
από τα απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων στα απορρυπαντικά 
για τα αυτόματα οικιακά πλυντήρια πιάτων 
ή στα απορρυπαντικά για βιομηχανική ή 
ιδρυματική χρήση, επειδή δεν διατίθενται 
ακόμη κατάλληλες τεχνικές και 
οικονομικές εναλλακτικές λύσεις από τη 
χρήση φωσφορικών αλάτων στα εν λόγω 
απορρυπαντικά.

(5) Δεν είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι 
περιορισμοί της χρήσης των φωσφορικών 
αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων 
από τα απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων στα απορρυπαντικά 
για τα αυτόματα οικιακά πλυντήρια πιάτων 
ή στα απορρυπαντικά για βιομηχανική ή 
ιδρυματική χρήση, επειδή δεν διατίθενται 
ακόμη κατάλληλες τεχνικές και 
οικονομικές εναλλακτικές λύσεις από τη 
χρήση φωσφορικών αλάτων στα εν λόγω 
απορρυπαντικά. Είναι ωστόσο σκόπιμο να 
αποκλείονται τα φωσφορικά άλατα από 
τα νέα κριτήρια για την απονομή 
οικολογικού σήματος σε απορρυπαντικά 
που χρησιμοποιούνται τόσο για πλυντήρια
πιάτων όσο και για πλυντήρια ρούχων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιδοκιμαστεί το γεγονός ότι τα φωσφορικά άλατα αποκλείονται ρητά από τα νέα 
κριτήρια που έχει καθορίσει η Επιτροπή για την απονομή οικολογικού σήματος σε 
απορρυπαντικά. Με το τρόπο αυτό διορθώνεται μια δικαιολογημένα αμφισβητήσιμη πολιτική: 
έως τώρα εξακολουθούσαν να επιτρέπονται απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων με 
περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων κάτω των 10 γραμμαρίων ανά κύκλο πλύσης καθώς και 
απορρυπαντικά για πλυντήρια ρούχων με περιεκτικότητα σε φωσφορικά άλατα μικρότερη από 
25 γραμμάρια ανά κύκλο πλύσης. 

Τροπολογία 20
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μια 
διαφοροποιημένη εφαρμογή του 
περιορισμού που θεσπίζεται στον παρόντα 
κανονισμό έτσι ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στους επιχειρηματίες, ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να 
αναπαρασκευάσουν τα απορρυπαντικά 
τους για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων που 
βασίζονται στα φωσφορικά άλατα, 
χρησιμοποιώντας εναλλακτικές λύσεις 
κατά το συνήθη κύκλο αναπαρασκευής 
τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
κόστος.

(9) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μια 
διαφοροποιημένη εφαρμογή της 
απαγόρευσης που θεσπίζεται στον 
παρόντα κανονισμό έτσι ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στους επιχειρηματίες, ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να 
αναπαρασκευάσουν τα απορρυπαντικά 
τους για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων που 
βασίζονται στα φωσφορικά άλατα, 
χρησιμοποιώντας εναλλακτικές λύσεις 
κατά το συνήθη κύκλο αναπαρασκευής 
τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
κόστος.

Or. en

Τροπολογία 21
Bill Newton Dunn

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Ωστόσο, τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την 
οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων1 ,
χρησιμοποιώντας επαρκή και κατάλληλα 
συστήματα επεξεργασίας υδάτων και 
ιδίως με τον εξοπλισμό των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με
τριτογενές στάδιο επεξεργασίας σύμφωνα 
με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων2. 
Πρόκειται για ουσιαστική συμβολή στη 
διασφάλιση της καλής ποιότητας των 
ευρωπαϊκών υδάτων και ιδίως στη 
μείωση σημειακών πηγών απορρίψεων 
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φωσφορικών αλάτων.
1 ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1
2 ΕΕ L 135, 30.5.1991, σ. 40.

Or. en

Τροπολογία 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Στο σχέδιο δράσης για τη Βαλτική 
Θάλασσα που θέσπισε στις 15 Νοεμβρίου 
2007 η Επιτροπή για την Προστασία του 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Βαλτικής 
(HELCOM) και στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2009 για μια 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το χώρο της Βαλτικής επισημαίνεται ότι 
για τη μείωση του ευτροφισμού της 
Βαλτικής, που έχει φτάσει σε επικίνδυνα 
υψηλό επίπεδο, πρέπει να 
αντικατασταθούν καταλλήλως τα 
φωσφορικά άλατα που περιέχουν τα 
απορρυπαντικά οικιακής χρήσης με άλλες 
ουσίες και να περιορισθεί η έκχυση 
θρεπτικών ουσιών 
(συμπεριλαμβανομένων των φωσφορικών 
αλάτων) στη θάλασσα, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό η λήψη τέτοιου είδους μέτρων θα 
μπορούσε επίσης να συμβάλει στη μείωση 
του ευτροφισμού σε άλλες θάλασσες. 

Or. lt

Τροπολογία 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9γ) Δεδομένου ότι τα φωσφορικά άλατα 
που περιέχουν απορρυπαντικά οικιακής 
χρήσης συνιστούν ελάχιστο τμήμα των 
φωσφορικών αλάτων που προκαλούν τον 
ευτροφισμό των θαλασσών, πρέπει, για 
την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, να μειωθούν ακόμα 
περισσότερο οι ποσότητες φωσφορικών 
αλάτων άλλης προέλευσης που 
διοχετεύονται στις θάλασσες. 

Or. lt

Τροπολογία 24
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– περιορισμοί σχετικά με την 
περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων και 
άλλων φωσφορικών ενώσεων στα 
απορρυπαντικά 

– περιορισμοί ή απαγορεύσεις σχετικά με 
την περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων 
και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα 
απορρυπαντικά 

Or. en

Τροπολογία 25
Bill Newton Dunn

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να 
εγκρίνει, μέσω πράξης κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτείται
να εγκρίνει, μέσω πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο
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13α, 13β και 13γ, τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις για την προσαρμογή των 
παραρτημάτων στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί, 
όταν είναι δυνατόν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

13α, τις αναγκαίες τροποποιήσεις για την 
προσαρμογή των παραρτημάτων στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Η
Επιτροπή χρησιμοποιεί, όταν είναι δυνατόν
τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να 
εγκρίνει, μέσω πράξης κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 
13α, 13β και 13γ, τροποποιήσεις των 
παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού 
όσον αφορά τα απορρυπαντικά με 
διαλύτες.

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτείται
να εγκρίνει, μέσω πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο
13α, τροποποιήσεις των παραρτημάτων 
του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα 
απορρυπαντικά με διαλύτες.

3. Στην περίπτωση που η επιστημονική 
επιτροπή για τα καλλυντικά και μη 
εδώδιμα προϊόντα έχει θεσπίσει επιμέρους 
όρια συγκέντρωσης βάσει αξιολόγησης 
κινδύνου για τις αλλεργιογόνους 
αρωματικές ουσίες, η Επιτροπή 
προσαρμόζει ανάλογα, σύμφωνα με τα 
άρθρα 13α, 13β και 13γ, το όριο του 0,01% 
που ορίζεται στο τμήμα Α του 
παραρτήματος VII.

3. Στην περίπτωση που η επιστημονική 
επιτροπή για τα καλλυντικά και μη 
εδώδιμα προϊόντα έχει θεσπίσει επιμέρους 
όρια συγκέντρωσης βάσει αξιολόγησης 
κινδύνου για τις αλλεργιογόνους 
αρωματικές ουσίες, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 
13α, 13β και 13γ, προκειμένου να 
προσαρμόζει ανάλογα το όριο του 0,01% 
που ορίζεται στο τμήμα Α του 
παραρτήματος VII.

Or. en

Τροπολογία 26
Bill Newton Dunn

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρα 13α, 13β και 13γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 
13α, 13β και 13γ:

(6) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 13α "Άρθρο 13α
Άσκηση της εξουσιοδότησης Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Οι εξουσίες για την έκδοση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 ανατίθενται στην Επιτροπή 

1. Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
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για αόριστη διάρκεια. στο άρθρο 13 ανατίθεται στην Επιτροπή .

1a. Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 ανατίθενται στην Επιτροπή 
για αόριστη διάρκεια, αρχής γενομένης 
από...*.
1β. Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων μπορεί να 
ανακαλείται οποτεδήποτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην
ανάθεση της εξουσίας που καθορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση 
της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα 
των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση οι 
οποίες ισχύουν ήδη.

2. Μόλις εκδίδει μια πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

2. Μόλις εκδίδει μια πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

3. Οι εξουσίες έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων εκχωρούνται 
στην Επιτροπή υπό τους όρους των 
άρθρων 13β και 13γ.

3. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 13 αρχίζει 
να ισχύει μόνο εάν δεν διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός 
διμήνου από την κοινοποίησή της στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα 
διατυπώσουν αντίρρηση. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες.
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού." 

Άρθρο 13β
Ανάκληση της εξουσιοδότησης
1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
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στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
από το Συμβούλιο.
2. Το θεσμικό όργανο το οποίο έχει 
ξεκινήσει εσωτερική διαδικασία, 
προκειμένου να αποφασίσει εάν πρέπει να 
ανακληθούν ή όχι οι ανατεθείσες
αρμοδιότητες φροντίζει να ενημερώσει το 
άλλο όργανο και την Επιτροπή εντός 
λογικής προθεσμίας πριν λάβει την 
οριστική απόφαση του, αναφέροντας τις 
ανατεθείσες αρμοδιότητες οι οποίες θα 
μπορούσαν να ανακληθούν καθώς και 
τους λόγους αυτής της ανάκλησης.
3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να 
ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής 
της ή από μεταγενέστερη ημερομηνία η 
οποία προβλέπεται από την ίδια την 
απόφαση. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα 
των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση οι 
οποίες ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Άρθρο 13γ
Αντιρρήσεις σχετικά με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να εκφράσουν 
αντιρρήσεις για πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση εντός προθεσμίας δύο 
μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου η περίοδος αυτή 
παρατείνεται κατά ένα μήνα. 
2. Εάν, κατά τη λήξη της προθεσμίας 
αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
όσο και το Συμβούλιο δεν έχουν εκφράσει 
αντιρρήσεις σχετικά με την κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε 
ισχύ την ημερομηνία που η ίδια 
προβλέπει. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
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μπορεί να δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τίθεται σε ισχύ πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι 
δεν προτίθενται να εγείρουν αντιρρήσεις.
3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις για 
πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η πράξη αυτή 
δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που 
διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους 
σχετικούς λόγους.»

Or. en

Τροπολογία 27
Rovana Plumb

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 13γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να εκφράσουν 
αντιρρήσεις για πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
εντός προθεσμίας δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά ένα 
μήνα.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να εκφράσουν 
αντιρρήσεις για πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
εντός προθεσμίας δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες.

Or. ro

Τροπολογία 28
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 14 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν ή 
να θεσπίσουν εθνικούς κανόνες όσον 
αφορά τους περιορισμούς της 
περιεκτικότητας φωσφορικών αλάτων και 
άλλων φωσφορικών ενώσεων για τα 
απορρυπαντικά για τα οποία δεν 
καθορίζονται περιορισμοί ως προς την 
περιεκτικότητα στο παράρτημα VΙα, εάν 
δικαιολογείται για λόγους προστασίας του 
υδάτινου περιβάλλοντος και εάν 
διατίθενται εφικτές από τεχνική και 
οικονομική άποψη εναλλακτικές λύσεις

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν 
εθνικούς κανόνες όσον αφορά τους 
περιορισμούς της περιεκτικότητας 
φωσφορικών αλάτων και άλλων 
φωσφορικών ενώσεων για τα 
απορρυπαντικά για τα οποία δεν 
καθορίζονται περιορισμοί ως προς την 
περιεκτικότητα στο παράρτημα VΙα, εάν 
δικαιολογείται για λόγους προστασίας του 
υδάτινου περιβάλλοντος και εάν 
διατίθενται εφικτές από τεχνική και 
οικονομική άποψη εναλλακτικές λύσεις.

Or. en

Τροπολογία 29
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 16 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως το Δεκέμβριο 2013, η Επιτροπή
πραγματοποιεί αξιολόγηση, υποβάλλει
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη χρήση
φωσφονικών και πολυκαρβοξυλικών 
ενώσεων στα απορρυπαντικά και, εφόσον 
δικαιολογείται, νομοθετική πρόταση για 
τη σταδιακή κατάργησή τους ή τον 
περιορισμό ειδικών εφαρμογών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις συστάσεις της επιστημονικής επιτροπής της Επιτροπής, απαιτείται περαιτέρω
αξιολόγηση για τα φωσφονικά και τις πολυκαρβοξυλικές ενώσεις, εφόσον δεν μπορεί να



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

EL

αποκλειστεί ο κίνδυνός τους για το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, η χρήση τους θα πρέπει να
επανεξετάζεται από την Επιτροπή. 

Τροπολογία 30
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των 
φωσφορικών αλάτων και άλλων 
φωσφορικών ενώσεων στα απορρυπαντικά 
αυτόματων πλυντηρίων πιάτων και, εάν 
δικαιολογείται, υποβάλει νομοθετική 
πρόταση σχετικά με τη βαθμιαία 
κατάργησή τους ή τον περιορισμό 
συγκεκριμένων εφαρμογών.»

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, η 
Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των 
φωσφορικών αλάτων και άλλων 
φωσφορικών ενώσεων στα απορρυπαντικά 
που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία 
και σε ιδρύματα και, εάν δικαιολογείται, 
υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με 
τη βαθμιαία κατάργησή τους ή τον 
περιορισμό συγκεκριμένων εφαρμογών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι επίσης σκόπιμο να εξετάζεται η χρήση φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών
ενώσεων στα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και σε ιδρύματα
προκειμένου να εξασφαλίζεται συνεκτική προσέγγιση. 

Τροπολογία 31
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση 

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση 
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στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των 
φωσφορικών αλάτων και άλλων 
φωσφορικών ενώσεων στα απορρυπαντικά 
αυτόματων πλυντηρίων πιάτων και, εάν 
δικαιολογείται, υποβάλει νομοθετική 
πρόταση σχετικά με τη βαθμιαία
κατάργησή τους ή τον περιορισμό 
συγκεκριμένων εφαρμογών.

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των 
φωσφορικών αλάτων και άλλων 
φωσφορικών ενώσεων στα απορρυπαντικά 
αυτόματων πλυντηρίων πιάτων και, εάν 
δικαιολογείται, υποβάλει νομοθετική 
πρόταση σχετικά με την κατάργησή τους ή 
τον περιορισμό συγκεκριμένων 
εφαρμογών. Η εν λόγω έκθεση αξιολογεί 
τις επιπτώσεις χημικών ουσιών σε 
συνθέσεις που δεν περιέχουν φωσφορικά 
άλατα, τη χρησιμοποίηση ύδατος και 
ενέργειας στο στάδιο χρησιμοποίησης 
(κύκλος πλύσης), ζητήματα υγιεινής και 
το οικονομικό κόστος για τους 
καταναλωτές καθώς και το κόστος της 
νέας διατύπωσης και τις επιπτώσεις της 
ΜΜΕ. 

Or. de

Τροπολογία 32
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των 
φωσφορικών αλάτων και άλλων 
φωσφορικών ενώσεων στα απορρυπαντικά 
αυτόματων πλυντηρίων πιάτων και, εάν 
δικαιολογείται, υποβάλει νομοθετική 
πρόταση σχετικά με τη βαθμιαία 
κατάργησή τους ή τον περιορισμό 
συγκεκριμένων εφαρμογών.

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, η 
Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των 
φωσφορικών αλάτων και άλλων 
φωσφορικών ενώσεων στα απορρυπαντικά 
αυτόματων πλυντηρίων πιάτων, ενώ, στο 
πλαίσιο αυτό, βασίζεται σε έρευνα για τον 
κύκλο ζωής των εν λόγω 
απορρυπαντικών και λαμβάνει υπόψη τον
κίνδυνο τοξικότητας και την 
αποτελεσματικότητα εναλλακτικών 
προϊόντων. Εάν δικαιολογείται, υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τη 
βαθμιαία κατάργηση της χρήσης
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φωσφορικών ενώσεων ή τον περιορισμό 
συγκεκριμένων εφαρμογών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κατά την ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής επιτροπής, στις 18 Απριλίου 
2011, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής διευκρίνισε σαφώς ότι σύμφωνα με τα διατιθέμενα 
επιστημονικά πορίσματα και λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποιούμενη ποιότητα των υδάτων 
στην Ευρώπη – λόγω της διαφορετικής ανά περιοχής περιεκτικότητας σε ασβέστιο – δεν 
δικαιολογείται στο στάδιο αυτό η απαγόρευση της χρήσης φωσφορικών ενώσεων στα 
απορρυπαντικά. 

Τροπολογία 33
Rovana Plumb

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των 
φωσφορικών αλάτων και άλλων 
φωσφορικών ενώσεων στα απορρυπαντικά 
αυτόματων πλυντηρίων πιάτων και, εάν 
δικαιολογείται, υποβάλει νομοθετική 
πρόταση σχετικά με τη βαθμιαία 
κατάργησή τους ή τον περιορισμό 
συγκεκριμένων εφαρμογών.

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, η 
Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των 
φωσφορικών αλάτων και άλλων 
φωσφορικών ενώσεων στα απορρυπαντικά 
που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία 
και σε ιδρύματα και, εάν δικαιολογείται, 
υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με 
τη βαθμιαία κατάργησή τους ή τον 
περιορισμό συγκεκριμένων εφαρμογών.»

Or. ro

Τροπολογία 34
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των 
φωσφορικών αλάτων και άλλων 
φωσφορικών ενώσεων στα 
απορρυπαντικά αυτόματων πλυντηρίων 
πιάτων και, εάν δικαιολογείται, υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τη 
βαθμιαία κατάργησή τους ή τον 
περιορισμό συγκεκριμένων εφαρμογών.

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή αξιολογεί εναλλακτικές λύσεις 
για απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων 
ρούχων και αυτόματων πλυντηρίων 
πιάτων με βάση τα φωσφορικά άλατα με 
γνώμονα τη μη επικινδυνότητά τους για 
το περιβάλλον, και ιδίως σε σχέση με την 
επίδρασή τους σε εγκαταστάσεις 
καθαρισμού λυμάτων και στα ύδατα 
καθώς και τα ιζήματα υδάτων και, εάν 
δικαιολογείται, υποβάλει νομοθετική 
πρόταση σχετικά με τη βαθμιαία 
κατάργηση της χρήσης φωσφορικών 
αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων 
στα απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων 
ρούχων και αυτόματων πλυντηρίων 
πιάτων ή τον περιορισμό συγκεκριμένων 
εφαρμογών.

Or. de
Τροπολογία 35
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, η 
Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο και, εάν δικαιολογείται, 
υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με
όριο 0,2 % φωσφορικών ενώσεων στα 
απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων 
ρούχων και αυτόματων πλυντηρίων 
πιάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει, εφόσον δικαιολογείται, να προτείνει όριο 0,2% για φωσφορικές ενώσεις
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σε απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων ρούχων και αυτόματων πλυντηρίων πιάτων
προκειμένου να διασφαλισθεί η υψηλή προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σουηδία ήδη τηρεί το όριο αυτό, τούτο θα πρέπει να είναι
επίσης εφικτό και για την ΕΕ. 

Τροπολογία 36
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Παράρτημα VIα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Παράρτημα VIα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

Απορρυπαντικά Περιορισμοί Ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του περιορισμού

Απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων

Δεν επιτρέπεται η διάθεση 
στην αγορά αν η συνολική 
περιεκτικότητα 
φωσφορικών αλάτων 
είναι ίση ή μεγαλύτερη 
του 0,5% κατά βάρος

1 Ιανουαρίου 2013

Τροπολογία

Παράρτημα VIα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

Απορρυπαντικά Περιορισμοί Ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του περιορισμού

Απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων

Δεν επιτρέπεται η διάθεση 
στην αγορά αν η συνολική 
περιεκτικότητα 
φωσφορικών αλάτων 
είναι ίση ή μεγαλύτερη 
του 0,4% κατά βάρος ή 
ίση ή μεγαλύτερη της 
εκάστοτε χαμηλότερης 
τιμής του 0,4% 
γραμμαρίου για σύνηθες 
φορτίο πλυντηρίου όπως 
ορίζεται στο τμήμα Β του 

1 Ιανουαρίου 2013
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παραρτήματος VII
Απορρυπαντικά για 
οικιακά αυτόματα 
πλυντήρια πιάτων

Δεν επιτρέπεται η 
διάθεση στην αγορά αν η 
συνολική περιεκτικότητα 
φωσφορικών αλάτων 
είναι ίση ή μεγαλύτερη 
του 0,5 % κατά βάρος 

1 Ιανουαρίου 2014

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπύκνωση είναι σκόπιμη αλλά δεν πρέπει να ξεπεραστούν τα όρια. Για το λόγο αυτό δεν θα
πρέπει να παρεμποδιστεί η μεγαλύτερη συμπίεση αλλά να διασφαλισθεί σε γενικές γραμμές. Μία
ανώτατη αναλογία - βασιζόμενη στο στόχο του Ηνωμένου Βασιλείου - θα πρέπει συνεπώς να 
συμπληρωθεί με όριο σε γραμμάρια. 

Κρίνεται σκόπιμο να περιορισθεί η χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών 
ενώσεων και στα απορρυπαντικά για τα οικιακά αυτόματα πλυντήρια πιάτων. Δεδομένου ότι η
αντικατάσταση έχει προχωρήσει λιγότερο στην περίπτωση απορρυπαντικών πλυντηρίων 
ρούχων, είναι θεμιτό να προβλέπεται μεγαλύτερη προθεσμία. Ωστόσο, δεδομένου ότι στην
αγορά διατίθενται ήδη εναλλακτικές λύσεις που προέρχονται τόσο από μεγάλες επιχειρήσεις 
τόσο και από ΜΜΕ θα πρέπει να επαρκεί ένας ακόμη χρόνος. 

Τροπολογία 37
Bill Newton Dunn

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Παράρτημα VIα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ 
ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

Απορρυπαντικά Περιορισμοί Ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του 
περιορισμού

Απορρυπαντικά 
οικιακών πλυντηρίων 
ρούχων

Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην 
αγορά αν η συνολική 
περιεκτικότητα φωσφορικών 
αλάτων είναι ίση ή μεγαλύτερη του 
0,5% κατά βάρος

1 Ιανουαρίου 2013

Τροπολογία

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ 
ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
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Απορρυπαντικά Περιορισμοί Ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του 
περιορισμού

Απορρυπαντικά 
οικιακών πλυντηρίων 
ρούχων

Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην 
αγορά αν η συνολική 
περιεκτικότητα φωσφορικών 
αλάτων είναι ίση ή μεγαλύτερη του 
0,5 γραμμαρίου για σύνηθες 
φορτίο πλυντηρίου όπως ορίζεται 
στο τμήμα Β του παραρτήματος 
VII

1 Ιανουαρίου 2013

Απορρυπαντικά για 
οικιακά αυτόματα 
πλυντήρια πιάτων

Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην 
αγορά αν η συνολική 
περιεκτικότητα φωσφορικών 
αλάτων είναι ίση ή μεγαλύτερη 
του 0,5 γραμμαρίου για συνήθη 
δόση. 
Η συνήθης δόση αποτελεί την
συνιστώμενη δόση σε γραμμάρια 
ή χιλιοστόλιτρα για κανονικά 
λερωμένα επιτραπέζια σκεύη, και 
ανεξάρτητα από τη σκληρότητα 
του νερού, σε πλήρες πλυντήριο 
πιάτων με επιτραπέζια σκεύη 12 
ατόμων. Η δόση αυτή ισχύει
ανεξάρτητα από τυχόν συστάσεις
για δόσεις ή για προϊόντα που 
προστίθεται για 
προπαρασκευαστικό καθαρισμό. 
Αποκλείονται επίσης προϊόντα για
το ξέπλυμα στο τελευταίο στάδιο 
του προγράμματος.

1 Ιανουαρίου 2015

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα συστατικά με βάση φωσφορικά άλατα χρησιμοποιούνται σε μικρή συγκέντρωση σε 
προϊόντα που δεν περιέχουν φωσφορικά άλατα, όπως τα φωσφονικά. Λόγω της σχέσης
συγκέντρωσης σε συμπυκνωμένα προϊόντα, δεν θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση του ορίου 0,5% 
για το φώσφορο. Για το λόγο αυτό, αναφέροντας τον περιορισμό του ανώτατου ορίου 0,5 
γραμμαρίου φωσφόρου ανά σύνηθες φορτίο πλυντηρίου παρεμποδίζεται η περαιτέρω 
συμπύκνωση που συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη βιωσιμότητα. 

Είναι επίσης σκόπιμο να περιορίζεται η χρήση φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών
ενώσεων στα απορρυπαντικά αυτόματων οικιακών πλυντηρίων πιάτων και να εκφράζεται ο 
περιορισμός αυτός σε γραμμάρια για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 
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Τροπολογία 38
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Παράρτημα VIα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Απορρυπαντικά Περιορισμοί Ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του 
περιορισμού

Απορρυπαντικά 
οικιακών πλυντηρίων 
ρούχων

Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην 
αγορά αν η συνολική 
περιεκτικότητα φωσφορικών 
αλάτων είναι ίση ή μεγαλύτερη του 
0,5 % κατά βάρος

1 Ιανουαρίου 2013

Τροπολογία

Απορρυπαντικά Περιορισμοί Ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του 
περιορισμού

Απορρυπαντικά 
οικιακών πλυντηρίων 
ρούχων

Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην 
αγορά αν η συνολική 
περιεκτικότητα φωσφορικών 
αλάτων είναι ίση ή μεγαλύτερη του 
0,5 γραμμαρίου P για σύνηθες 
φορτίο πλυντηρίου. 

1 Ιανουαρίου 2013

Απορρυπαντικά για 
οικιακά αυτόματα 
πλυντήρια πιάτων

Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην 
αγορά αν η συνολική 
περιεκτικότητα φωσφορικών 
αλάτων είναι ίση ή μεγαλύτερη 
του 0,5 % P κατά βάρος.

1 Ιανουαρίου 2018

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφέροντας τον περιορισμό για απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων 0,5 γραμμαρίου
φωσφόρου ανά σύνηθες φορτίο πλυντηρίου, αντί του 0,5% κατά βάρος, παρέχονται περαιτέρω
κίνητρα συμπύκνωσης για τη βιομηχανία πράγμα που συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη
βιωσιμότητα. 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει σύνηθες φορτίο για απορρυπαντικά αυτόματων πλυντηρίων πιάτων, 
το όριο αυτό θα πρέπει να καθοριστεί σε 0,5% κατά βάρος. 
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Τροπολογία39
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Παράρτημα VIα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Παράρτημα VIa

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

Απορρυπαντικά Περιορισμοί Ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του περιορισμού

Απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων

Δεν επιτρέπεται η διάθεση 
στην αγορά αν η συνολική 
περιεκτικότητα 
φωσφορικών αλάτων 
είναι ίση ή μεγαλύτερη 
του 0,5 % κατά βάρος 

1 Ιανουαρίου 2013

Τροπολογία

Παράρτημα VIα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

Απορρυπαντικά Περιορισμοί Ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του περιορισμού

Απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων

Δεν επιτρέπεται η διάθεση 
στην αγορά αν η συνολική 
περιεκτικότητα 
φωσφορικών αλάτων 
είναι ίση ή μεγαλύτερη 
του 0,2% κατά βάρος 

1 Ιανουαρίου 2013

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο του 0,2% κατά βάρος εφαρμόζεται χωρίς προβλήματα στη Σουηδία. Οι γερμανοί
παραγωγοί απορρυπαντικών οικιακών πλυντηρίων ρούχων έχουν σχεδόν εγκαταλείψει πλήρως
το φώσφορο, μολονότι η χρήση του δεν απαγορεύεται εντελώς στη Γερμανία. Η ΕΕ θα πρέπει
να καθορίσει ένα πρότυπο για όλα τα κράτη μέλη βασιζόμενη στις εμπειρίες κρατών όπως της 
Σουηδίας ή της Γερμανίας. 
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