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Módosítás 12
Vittorio Prodi, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek a 648/2004/EK rendelet 
16. cikke értelmében a foszfátok 
használatáról készített jelentésében6

értékelte a foszfátok mosó- és 
tisztítószerekben történő felhasználását.
További elemzések után a Bizottság arra a 
végkövetkeztetésre jutott, hogy a foszfátok 
háztartási mosószerekben való 
felhasználását korlátozni kellene annak 
érdekében, hogy a mosó- és tisztítószerek 
foszfáttartalma kisebb mértékben járuljon 
hozzá az eutrofizációs kockázatokhoz, és 
hogy a szennyvíztisztító telepek számára 
kisebb költséggel járjon a foszfátok 
eltávolítása. A fenti költségmegtakarítás 
meghaladja azokat a költségeket, amelyek 
ahhoz lennének szükségesek, hogy a 
háztartási mosószerek összetételét 
foszfátokat helyettesítő alternatív 
anyagokkal tervezzék újra.

(1) A Bizottság a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek a 648/2004/EK rendelet 
16. cikke értelmében a foszfátok 
használatáról készített jelentésében6

értékelte a foszfátok mosó- és 
tisztítószerekben történő felhasználását.
További elemzések után a Bizottság arra a 
végkövetkeztetésre jutott, hogy a foszfátok 
háztartási mosószerekben való 
felhasználását korlátozni kellene annak 
érdekében, hogy a mosó- és tisztítószerek 
foszfáttartalma kisebb mértékben járuljon 
hozzá az eutrofizációs kockázatokhoz, és 
hogy a szennyvíztisztító telepek számára 
kisebb költséggel járjon a foszfátok 
eltávolítása. A fenti költségmegtakarítás 
meghaladja azokat a költségeket, amelyek 
ahhoz lennének szükségesek, hogy a 
háztartási mosószerek összetételét 
foszfátokat helyettesítő alternatív 
anyagokkal tervezzék újra. A foszfor 
hiányával kapcsolatos probléma kezelése 
érdekében ugyanakkor feltétlenül 
szükséges a foszfor visszanyerésére 
irányuló eljárások bevezetése és ehhez a 
megfelelő felszerelések biztosítása.

Or. en

Módosítás 13
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A foszfátalapú háztartási mosószereket 
helyettesítő hatékony alternatív 
mosószerekhez kis mennyiségű más 
foszforvegyületek – mégpedig foszfonátok 
– is szükségesek, amelyek, ha növekvő 
mennyiségben használják őket, káros 
hatással lehetnek a környezetre.

(2) A foszfátalapú háztartási mosószereket 
helyettesítő hatékony alternatív 
mosószerekhez jelenleg más 
foszforvegyületek – mégpedig foszfonátok
vagy egyéb vízlágyítók, például 
polikarboxilátok – is szükségesek. Ezek az 
anyagok nem tartoznak a biológiai úton 
könnyen lebontható anyagok közé. Az új 
és újonnan azonosított egészségügyi 
kockázatokkal foglalkozó tudományos 
bizottság a „Non surfactant Organic 
Ingredients and Zeolite-based Detergents“ 
(Nem felületaktív, szerves összetevők és 
zeolitalapú mosó- és tisztítószerek) című, 
2007. május 29- állásfoglalásában arra a 
végkövetkeztetésre jutott, hogy a 
rendelkezésre álló információk nem 
elégségesek az ezen anyagok 
valamelyikéből származó lehetséges 
kockázatok kiküszöböléséhez, ezért 
javasolta, hogy az alaposabb és teljesebb 
kockázatértéklés biztosítása érdekében 
további adatok álljanak rendelkezésre. 
Amennyiben ezeket az anyagokat a 
foszfátok alkalmazásának korlátozásából 
következően egyre növekvő mennyiségben 
használják fel, káros hatással lehetnek a 
környezetre.

Or. en

Indokolás

Vízlágyítókat jelenleg nemcsak háztartási mosószerekben, hanem az automatikus 
mosogatógépekhez való háztartási mosó- és tisztítószerekben is felhasználnak. Fontos, hogy 
további információk álljanak rendelkezésre mind az Európai Bizottság érintett bizottságának 
ismereteiről – amelyek szerint e vízlágyítók környezeti problémákat okozhatnak –, mind pedig 
az ebből következően teendő javaslaról .

Módosítás 14
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A foszfátalapú háztartási mosószereket 
helyettesítő hatékony alternatív 
mosószerekhez kis mennyiségű más 
foszforvegyületek – mégpedig foszfonátok 
– is szükségesek, amelyek, ha növekvő
mennyiségben használják őket, káros
hatással lehetnek a környezetre.

(2) A foszfátalapú háztartási mosószereket 
helyettesítő hatékony alternatív 
mosószerekhez kis mennyiségű más 
foszforvegyületek – mégpedig foszfonátok 
– is szükségesek, amelyek rendkívül 
sajátos és fontos szerepet töltenek be, a 
foszfáttól erősen különböznek, és olyan 
csekély mennyiségben kerülnek 
felhasználásra, hogy jelenleg nincsen 
érdemleges bizonyíték arra vonatkozóan, 
hogy a vízi környezetre káros hatást 
gyakorolnak.

Or. en

Módosítás 15
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A foszfátalapú háztartási mosószereket 
helyettesítő hatékony alternatív 
mosószerekhez kis mennyiségű más 
foszforvegyületek – mégpedig foszfonátok
– is szükségesek, amelyek, ha növekvő 
mennyiségben használják őket, káros 
hatással lehetnek a környezetre.-{}-

(2) A foszfátalapú háztartási mosószereket 
helyettesítő hatékony alternatív 
mosószerekhez kis mennyiségű más 
foszforvegyületek, mégpedig foszfonátok 
is szükségesek, amelyek, ha növekvő 
mennyiségben használják őket, káros 
hatással lehetnek a környezetre –
különösen a vizekre és az üledékekre –, 
ezért azokat a Bizottság vizsgálata alá kell 
vetni.

Or. de

Módosítás 16
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Helytelen a háztartási mosószerekben 
található foszfátokra és más 
foszforvegyületekre vonatkozó 
korlátozásokat kiterjeszteni az 
automatikus mosogatógépekbe való 
háztartási mosogatószerekre vagy az ipari 
és közületi mosó- és tisztítószerekre, mivel 
még nem áll rendelkezésre az ilyen mosó-
és tisztítószerekben a foszfátok 
helyettesítésére alkalmas, technikailag 
kivitelezhető és gazdaságilag is életképes 
alternatíva.

törölve

Or. lt

Módosítás 17
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Helytelen a háztartási mosószerekben 
található foszfátokra és más 
foszforvegyületekre vonatkozó
korlátozásokat kiterjeszteni az 
automatikus mosogatógépekbe való
háztartási mosogatószerekre vagy az ipari 
és közületi mosó- és tisztítószerekre, mivel 
még nem áll rendelkezésre az ilyen mosó-
és tisztítószerekben a foszfátok 
helyettesítésére alkalmas, technikailag 
kivitelezhető és gazdaságilag is életképes 
alternatíva.

(5) Az automatikus mosogatógépekhez 
való hatékony, korlátozott 
foszfortartalommal rendelkező 
mosogatószerek a piacon ma már 
beszerezhetők.

Ezért helyénvaló a háztartási 
mosószerekben jelen levő foszfátokra és 
más foszforvegyületekre vonatkozó 
korlátozásokat kiterjeszteni az 
automatikus mosogatógépekhez árusított 
háztartási mosogatószerekre. Mivel a 
foszfátok mosószerekben való 
felhasználásának technikai és üzleti 
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feltételei mások az ipari vagy közületi, 
mint a háztartási célokra történő 
felhasználás esetében, ezért az e téren 
előírt határértékek bevezetésekor az 
előbbiek esetében hosszabb átállási 
időszakokat kell figyelembe venni.

Or. de

Indokolás

Az ipari felhasználásra más feltételek vonatkoznak, mint a házartási célú alkalmazásra, 
ugyanakkor ezt a körülményt is ki kellene használni a foszfortartalmú anyagok csökkentésére.

Módosítás 18
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Helytelen a háztartási mosószerekben 
található foszfátokra és más
foszforvegyületekre vonatkozó 
korlátozásokat kiterjeszteni az 
automatikus mosogatógépekbe való 
háztartási mosogatószerekre vagy az ipari 
és közületi mosó- és tisztítószerekre, mivel 
még nem áll rendelkezésre az ilyen mosó-
és tisztítószerekben a foszfátok 
helyettesítésére alkalmas, technikailag 
kivitelezhető és gazdaságilag is életképes 
alternatíva.

(5) Jóllehet a kereskedelmi forgalomban 
az automatikus mosogatógépekhez ma 
még csak korlátozott számban kaphatók 
foszfátmentes mosogatószerek, az 
innováció gyors ütemének és az iparban 
folyó versenynek köszönhetően lehetséges, 
hogy belátható időn belül a 
mosogatógépekhez is foszfátmentes 
termékek állnak majd rendelkezésre. Ezért 
helyénvaló annak megfontolása, hogy a 
következő évtizedben tilalmat vezessenek 
be a foszfátok és más foszforvegyületek 
jelenlétére a mosogatógépekhez használt 
szerek összetételében.

Or. en

Módosítás 19
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Helytelen a háztartási mosószerekben 
található foszfátokra és más 
foszforvegyületekre vonatkozó 
korlátozásokat kiterjeszteni az automatikus 
mosogatógépekbe való háztartási 
mosogatószerekre vagy az ipari és közületi 
mosó- és tisztítószerekre, mivel még nem 
áll rendelkezésre az ilyen mosó- és 
tisztítószerekben a foszfátok 
helyettesítésére alkalmas, technikailag 
kivitelezhető és gazdaságilag is életképes 
alternatíva.

(5) Helytelen a háztartási mosószerekben 
található foszfátokra és más 
foszforvegyületekre vonatkozó 
korlátozásokat kiterjeszteni az automatikus 
mosogatógépekbe való háztartási 
mosogatószerekre vagy az ipari és közületi 
mosó- és tisztítószerekre, mivel még nem 
áll rendelkezésre az ilyen mosó- és 
tisztítószerekben a foszfátok 
helyettesítésére alkalmas, technikailag 
kivitelezhető és gazdaságilag is életképes 
alternatíva. Helyénvaló azonban, hogy az 
ökocímke odaítélésére vonatkozó új 
feltételek kizárják a foszfátok 
felhasználását mind a mosógépekhez, 
mind pedig a mosogatógépekhez árusított 
mosó- és mosogatószerek tekintetében.

Or. fr

Indokolás

Üdvözlendő, hogy a mosószerekre vonatkozó ökocímke tekintetében az Európai Bizottság által 
meghatározott új odaítélési kritériumok kifejezetten kizárják a foszfát felhasználását. Ez 
helyesbíti a mostanáig alkalmazott, kissé megkérdőjelezhető politikát, amely megengedte a 
foszfát használatát, amennyiben annak mennyisége nem érte el a mosogatógéphez árusított 
mosogatószerekben a 10, a mosógéphez árusított mosószerekben pedig a 25 grammot 
mosogatásonként, illetve mosásonként.

Módosítás 20
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Helyénvaló lehetővé tenni az e 
rendeletben megállapított korlátozás
késleltetett alkalmazását, hogy a gazdasági 
szereplők, főként a kis- és 
középvállalkozások foszfátalapú háztartási 
mosószereik összetételének alternatív 

(9) Helyénvaló lehetővé tenni az e 
rendeletben megállapított tilalom
késleltetett alkalmazását, hogy a gazdasági 
szereplők, főként a kis- és 
középvállalkozások foszfátalapú háztartási 
mosószereik összetételének alternatív 
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anyagokkal való újratervezését, a költségek 
minimalizálása érdekében, a szokásos 
újratervezési ciklusukban tudják elvégezni.

anyagokkal való újratervezését, a költségek 
minimalizálása érdekében, a szokásos 
újratervezési ciklusukban tudják elvégezni.

Or. en

Módosítás 21
Bill Newton Dunn

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A tagállamok ettől függetlenül 
kötelesek megfelelni a vízvédelmi politika 
területén a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló 2000. október 23-i 
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben1 szereplő irányvonalaknak, 
alkalmas és megfelelő szennyvíztisztító 
rendszerek létrehozása, valamint 
különösen a harmadlagos kezelést 
biztosító nagy szennyvíztisztító üzemek 
felszerelése révén, a városi szennyvizek 
tisztítására vonatkozó 1991. május 21-i 
91/271/EGK tanácsi irányelv2

rendelkezéseivel összhangban. Ez a magas 
minőségű európai vizek biztosításának, és 
különösen a pontforrásból kibocsátott 
foszfát csökkentésének lényeges feltétele.
HL L 327., 2000.12.22., 1. o. 1.
2 HL L 135., 1991.5.30., 40. o. 40.

Or. en

Módosítás 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A 2007. november 15-én elfogadott 
HELCOM balti-tengeri cselekvési tervben 
és a balti-tengeri régióra vonatkozó 
európai uniós stratégiáról szóló 2009. 
június 10-i bizottsági közleményben is 
szerepel, hogy a Balti-tenger veszélyes 
szintet elérő eutrofizációjának 
csökkentése érdekében a háztartási 
mosószerekben tartalmazott foszfátokat 
megfelelő módon más anyagokkal kell 
felváltani, és hogy a tápanyogok 
(különösen a foszfátok) tengerbe jutását 
csökkenteni kell, és emellett hasonló 
intékedéseket kell hozni más tengerek 
eutrofizációjának csökkentése érdekében 
is.

Or. lt

Módosítás 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9c) Mivel a háztartási mosó- és 
tisztítószerekben tartalmazott foszfátok a 
tengeri eurofizációért felelős 
foszfátmennyiség csupán csekély 
hányadát képezik, a tengeri környezet 
védelme érdekében erőteljesebb 
mértékben kell csökkenteni a más 
forrásokból a tengerbe juttatott foszfát 
mennyiségét is.

Or. lt

Módosítás 24
Julie Girling
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Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
648/2004/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a mosó- és tisztítószerekben található 
foszfátok és más foszforvegyületek 
koncentrációjának korlátozása.”

- a mosó- és tisztítószerekben található 
foszfátok és más foszforvegyületek 
koncentrációjának korlátozása vagy 
tilalma.”

Or. en

Módosítás 25
Bill Newton Dunn

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
648/2004/EK rendelet
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság a 13a., 13b. és 13c. cikknek 
megfelelően, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén elfogadhat olyan
módosításokat, amelyekre a tudományos és 
műszaki fejlődéshez való igazodás 
érdekében van szükség. A Bizottság, ahol 
lehetséges, európai szabványokat használ.

1. A Bizottság jogosult – a 13a., 13b. és 
13c. cikknek megfelelően, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén – olyan
módosítások elfogadására, amelyekre a 
tudományos és műszaki fejlődéshez való 
igazodás érdekében van szükség. A 
Bizottság, ahol lehetséges, európai 
szabványokat használ.

2. A Bizottság a 13a., 13b. és 13c. cikknek 
megfelelően, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén elfogadhat olyan
módosításokat, amelyek e rendelet 
mellékleteit az oldószeralapú mosó- és 
tisztítószerek tekintetében érintik.

2. A Bizottság jogosult – a 13a., 13b. és 
13c. cikknek megfelelően, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén – olyan
módosítások elfogadására, amelyek e 
rendelet mellékleteit az oldószeralapú 
mosó- és tisztítószerek tekintetében érintik.

3. Azokban az esetekben, amikor a 
kozmetikai termékek és nem 
élelmiszercélú termékek tudományos 
bizottsága az allergiát okozó illatanyag-
összetevőkre vonatkozóan kockázaton 
alapuló egyedi koncentrációhatárokat 
állapít meg, a Bizottságnak a 13a., 13b. és 

3. Azokban az esetekben, amikor a 
kozmetikai termékek és nem 
élelmiszercélú termékek tudományos 
bizottsága az allergiát okozó illatanyag-
összetevőkre vonatkozóan kockázaton 
alapuló egyedi koncentrációhatárokat 
állapít meg, a Bizottság a VII. melléklet 
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13c. cikk alapján a VII. melléklet 
A. szakaszában előírt 0,01 %-os határt 
ennek megfelelően ki kell igazítania.

A. szakaszában előírt 0,01 %-os határ 
megfelelő kiigazításának biztosítása 
érdekében jogosult – a 13a., 13b. és 13c. 
cikk alapján – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására.

Or. en

Módosítás 26
Bill Newton Dunn

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
648/2004/EK rendelet
13 a, 13 b és 13 c cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A szöveg a következő 13a., 13b. és 13c. 
cikkel egészül ki:

(6) A szöveg az alábbi cikkel egészül ki:

„13a. cikk „13a. cikk

A felhatalmazással járó jogkör gyakorlása A felhatalmazással járó jogkör gyakorlása
1. A 13. cikkben említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó hatásköröket határozatlan időre 
ruházzák a Bizottságra.

1. Az 13. cikkben említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó hatásköröket az e cikkben 
megnevezett feltételek mellett ruházzák a 
Bizottságra.

1a. A Bizottság .....*-ától határozatlan 
időre felhatalmazást kap a 13. cikkben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására.
1b. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja az 13. cikkben 
megállapított felhatalmazást. A
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy az abban megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét.
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2. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

2. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

3. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó, a Bizottságra 
ruházott hatáskör gyakorlásának 
feltételeit a 13b. és 13c. cikk határozza 
meg.

3. A 13. cikknek megfelelően elfogadott 
valamennyi felhatalmazáson alapuló jogi
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlament vagy a Tanács a jogi 
aktusról szóló értesítéstől számított két 
hónapos határidőn belül nem emel 
kifogást, illetve akkor, ha az időtartam 
leteltét megelőzően az Európai Parlament 
és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem kíván kifogást 
emelni. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez a határidő 
két hónappal meghosszabbítható.
Megjegyzés a HL-hez: Kérjük, illessze be e 
rendelet hatálybalépésének dátumát. 

13b. cikk
A felhatalmazás visszavonása
1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 13. cikkben 
említett felhatalmazást.
2. Az az intézmény, amely belső eljárást 
indított annak eldöntése érdekében, hogy 
vissza kívánja-e vonni a felhatalmazást, a 
végső határozat meghozatala előtt ésszerű 
időn belül tájékoztatja arról a másik 
intézményt és a Bizottságot, megjelölve az 
esetleg visszavonás tárgyát képező 
felhatalmazást, valamint a visszavonás 
lehetséges indokait.
3. A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat 
haladéktalanul, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét. Ezt a határozatot 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki 
kell hirdetni.
13c. cikk
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Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen
1. Az Európai Parlament és a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen a bejelentés 
időpontjától számított két hónapon belül. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére a határidőt egy 
hónappal meg kell hosszabbítani. 
2. Amennyiben a fenti határidő leteltéig 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emel kifogást az adott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktust az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni, és az aktus az annak 
rendelkezéseiben megállapított 
időpontban hatályba lép. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
kihirdethető az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, és hatályba léphet e határidő 
lejárta előtt, amennyiben mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács tájékoztatja a 
Bizottságot azon szándékáról, hogy nem 
emel ellene kifogást.
3. Ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emel az adott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
akkor az nem lép hatályba. A kifogást 
emelő intézmény a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szembeni kifogását 
megindokolja.”

Or. en

Módosítás 27
Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
648/2004/EK rendelet
13 c cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Európai Parlament és a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen a bejelentés időpontjától 
számított két hónapon belül. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére a határidőt egy 
hónappal meg kell hosszabbítani.

1. Az Európai Parlament és a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen a bejelentés időpontjától 
számított két hónapon belül. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére a határidőt két hónappal 
meg lehet hosszabbítani.

Or. ro

Módosítás 28
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
648/2004/EK rendelet
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A tagállamok fenntarthatnak vagy 
hozhatnak nemzeti szabályokat azon mosó-
és tisztítószerekben található foszfátok és 
más foszforvegyületek koncentrációjának 
korlátozására, amelyekre a VIa. melléklet 
nem állapít meg koncentrációra vonatkozó 
korlátozásokat, amennyiben azt a vízi 
környezet védelme indokolja, és ahol 
technikailag kivitelezhető és gazdaságilag 
is életképes alternatív anyagok állnak 
rendelkezésre.”

A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.

Or. en

Módosítás 29
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
648/2004/EK rendelet
16 cikk – -1 bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2013. decemberéig értékelést 
végez, valamint jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
foszfonátok vagy polikarbonátok mosó- és 
tisztítószerekben való használatáról, és 
indokolt esetben jogalkotási javaslatot 
terjeszt elő azok fokozatos kivonására 
vagy meghatározott alkalmazásokra 
történő korlátozására.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság tudományos bizottságának ajánlása szerint további értékelésre van 
szükség a foszfonátok és polikarbonátok tekintetében, mivel nem zárható ki, hogy veszélyt 
jelenthetnek a környezetre. Használatukat ezért a Bizottságnak meg kell vizsgálnia.

Módosítás 30
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
648/2004/EK rendelet
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2014. december 31-ig 
értékelést végez és az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak jelentést 
nyújt be az automatikus 
mosogatógépekhez való háztartási 
mosogatószerekben a foszfátok és más 
foszforvegyületek használatáról, és 
indokolt esetben jogalkotási javaslatot 
terjeszt be fokozatos kivonásukra vagy 
meghatározott alkalmazásokra történő 
korlátozásukra.”

A Bizottság 2016. december 31-ig 
értékelést végez és az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak jelentést 
nyújt be az ipari és közületi mosó- és 
tisztítószerekben a foszfátok és más 
foszforvegyületek használatáról, és 
indokolt esetben jogalkotási javaslatot 
terjeszt be fokozatos kivonásukra vagy 
meghatározott alkalmazásokra történő 
korlátozásukra.”

Or. en
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Indokolás

A következetes megközelítés biztosítása érdekében ugyancsak felül kellene vizsgálni a 
foszfátoknak és más foszforvegyületeknek az ipari és közületi mosó- és tisztítószerekben való 
használatát.

Módosítás 31
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
648/2004/EK rendelet
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2014. december 31-ig 
értékelést végez és az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak jelentést 
nyújt be az automatikus mosogatógépekhez 
való háztartási mosogatószerekben a 
foszfátok és más foszforvegyületek 
használatáról, és indokolt esetben 
jogalkotási javaslatot terjeszt be fokozatos
kivonásukra vagy meghatározott 
alkalmazásokra történő korlátozásukra.

A Bizottság 2014. december 31-ig 
értékelést végez és az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak jelentést 
nyújt be az automatikus mosogatógépekhez 
való háztartási mosogatószerekben a 
foszfátok és más foszforvegyületek 
használatáról, és indokolt esetben 
jogalkotási javaslatot terjeszt be 
kivonásukra vagy meghatározott 
alkalmazásokra történő korlátozásukra. Ez 
a jelentés megvizsgálja a kémiai anyagok 
hatását a foszfátmentes készítményekben, 
a víz- és energiafogyasztást a 
felhasználási szakaszban (a mosási 
ciklusban), a higiéniai vonatkozásokat, 
valamint a fogyasztót terhelő gazdasági 
költségeket, az új összetételű készítmények 
költségeit és a kkv-kre gyakorolt 
következményeket is.

Or. de

Módosítás 32
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
648/2004/EK rendelet
16 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2014. december 31-ig 
értékelést végez és az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak jelentést 
nyújt be az automatikus mosogatógépekhez 
való háztartási mosogatószerekben a 
foszfátok és más foszforvegyületek 
használatáról, és indokolt esetben 
jogalkotási javaslatot terjeszt be fokozatos
kivonásukra vagy meghatározott 
alkalmazásokra történő korlátozásukra.”

A Bizottság 2013. december 31-ig 
értékelést végez és az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak jelentést 
nyújt be az automatikus mosogatógépekhez 
való háztartási mosogatószerekben a 
foszfátok és más foszforvegyületek 
használatáról, amelynek elkészítésekor a 
nevezett szerek életciklusáról készített 
tanulmányra támaszkodik, és figyelembe 
veszi az alternatív helyettesítő termékek 
toxikológiai ártalmatlanságát és 
hatékonyságát. A Bizottság indokolt 
esetben jogalkotási javaslatot terjeszt be a 
foszfonátok fokozatos kivonására vagy 
meghatározott alkalmazásokra történő 
korlátozásukra.”

Or. fr

Indokolás

Az Európai Bizottság képviselője a parlamenti bizottság előtt 2011. április 11-én kijelentette, 
hogy a mosogatógépekben használt foszfáttartalmú mosogatószerek tilalma (tekintettel a 
tudományos ismeretek jelenlegi állására és az európai vizeknek a régiónként változó 
vízkőtartalom miatt eltérő minőségére) nem indokolt.

Módosítás 33
Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
648/2004/EK rendelet
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2014. december 31-ig 
értékelést végez és az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak jelentést 
nyújt be az automatikus 
mosogatógépekhez való háztartási 
mosogatószerekben a foszfátok és más 
foszforvegyületek használatáról, és 

A Bizottság 2016. december 31-ig 
értékelést végez és az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak jelentést 
nyújt be az ipari és közületi mosó- és 
tisztítószerekben a foszfátok és más 
foszforvegyületek használatáról, és 
indokolt esetben jogalkotási javaslatot 
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indokolt esetben jogalkotási javaslatot 
terjeszt be fokozatos kivonásukra vagy 
meghatározott alkalmazásokra történő 
korlátozásukra.

terjeszt be fokozatos kivonásukra vagy 
meghatározott alkalmazásokra történő 
korlátozásukra.”

Or. ro

Módosítás 34
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
648/2004/EK rendelet
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2014. december 31-ig
értékelést végez és az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak jelentést 
nyújt be az automatikus 
mosogatógépekhez való háztartási 
mosogatószerekben a foszfátok és más 
foszforvegyületek használatáról, és 
indokolt esetben jogalkotási javaslatot 
terjeszt be fokozatos kivonásukra vagy
meghatározott alkalmazásokra történő
korlátozásukra.

A Bizottság 2014. december 31-ig értékeli 
a mosó- és mosogatógépekben használt 
foszfáttartalmú háztartási mosó- és 
mosogatószerek alternatíváit a 
környezetvédelem szempontjából, 
különösen a szennyvízben, az élővizekben 
és az üledékekben keltett hatásuk 
tekintetében, és indokolt esetben 
jogalkotási javaslatot terjeszt be, amelynek 
célja a foszfátok és más foszfortartalmú 
vegyületek fokozatos kivonása a mosó- és 
mosogatógépekben használt háztartási 
mosó- és mosogatószerekből, illetve ezen 
anyagok meghatározott alkalmazásokra 
történő korlátozása.

Or. de

Módosítás 35
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
648/2004/EK rendelet
16 cikk – 1a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság 2016. december 31-ig 
értékelést végez, jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és 
indokolt esetben jogalkotási javaslatot 
terjeszt be, amelynek célja a 
foszfortartalmú vegyületek jelenlétének 
0,2%-ra történő korlátozása a mosó- és 
mosogatógépekben használt háztartási 
mosó- és mosogatószerek tekintetében.

Or. en

Indokolás

A környezet és az emberi egészség magas szintű védelmének garantálása érdekében a 
Bizottságnak indokolt esetben javasolnia kell a foszfáttartalom 0,2%-ra történő korlátozását. 
Svédországban ilyen korlátozás már hatályban van, és ezt ki lehetne terjeszteni az egész 
Unióra.

Módosítás 36
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
648/2004/EK rendelet
VI a melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

VIa. MELLÉKLET

A MOSÓ- ÉS TISZTÍTÓSZEREKBEN TALÁLHATÓ FOSZFÁTOK ÉS MÁS 
FOSZFORVEGYÜLETEK KONCENTRÁCIÓJÁNAK KORLÁTOZÁSA

Mosó- és tisztítószer Korlátozás A korlátozás 
alkalmazásának kezdeti 
időpontja

Háztartási mosószerek Nem hozható forgalomba, 
ha a teljes foszfortartalom 
egyenlő vagy nagyobb 
mint 0,5 tömegszázalék

2013. január 1.
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Módosítás

VIa. MELLÉKLET

A MOSÓ- ÉS TISZTÍTÓSZEREKBEN TALÁLHATÓ FOSZFÁTOK ÉS MÁS 
FOSZFORVEGYÜLETEK KONCENTRÁCIÓJÁNAK KORLÁTOZÁSA

Mosó- és tisztítószer Korlátozás A korlátozás 
alkalmazásának kezdeti 
időpontja

Háztartási mosószerek Nem hozható forgalomba, 
ha a VII. melléklet B. 
szakaszában 
meghatározottak szerinti 
normál mosógéptöltetben
a teljes foszfortartalom 
egyenlő vagy nagyobb 
mint 0,4 tömegszázalék, 
illetve 0,5 gramm vagy 
annál magasabb.

2013. január 1.

Automatikus 
mosogatógépekhez való 
háztartási 
mosogatószerek

Nem hozható 
forgalomba, ha a teljes 
foszfortartalom egyenlő 
vagy nagyobb mint 
0,5 tömegszázalék 

2014. január 1.

Or. en

Indokolás

A kompakció kívánatos, de talán már elérte a lehetőségek határait. Ezért nem további 
kompakció előírásáráról, hanem magának a kompakciónak a megerősítéséről van szó. A 
legmagasabb megengedett tömegszázalék – az Egyesült Királyságban célul kitűzött 
küszöbértéket véve alapul – ezért a súlyban kifejezett adattal is kiegészítendő. 

A foszfátok és más foszforvegyületek jelenlétének korlátozása az automatikus 
mosogatógépekben használt mosogatószerek esetében ugyancsak helyénvaló. Mivel 
helyettesítésük még kevésbe megoldott, mint a mosószerek esetében, indokolt valamivel több 
idő előírása. Mivel azonban a piacon már hozzáférhetők alternatív szerek, ezért mind a nagy 
társaságok, mind pedig a kis- és középvállalkozások számára elegendő egyetlen többlet-év 
engedélyezése. 

Módosítás 37
Bill Newton Dunn

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
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648/2004/EK rendelet
VI a melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

A MOSÓ- ÉS TISZTÍTÓSZEREKBEN TALÁLHATÓ FOSZFÁTOK ÉS MÁS 
FOSZFORVEGYÜLETEK KONCENTRÁCIÓJÁNAK KORLÁTOZÁSA

Mosó- és tisztítószer Korlátozás A korlátozás 
alkalmazásának 
kezdeti időpontja

Háztartási mosószerek Nem hozható forgalomba, ha a 
teljes foszfortartalom egyenlő vagy 
nagyobb mint 0,5 tömegszázalék

2013. január 1.

Módosítás

A MOSÓ- ÉS TISZTÍTÓSZEREKBEN TALÁLHATÓ FOSZFÁTOK ÉS MÁS 
FOSZFORVEGYÜLETEK KONCENTRÁCIÓJÁNAK KORLÁTOZÁSA

Mosó- és tisztítószer Korlátozás A korlátozás 
alkalmazásának 
kezdeti időpontja

Háztartási mosószerek Nem hozható forgalomba, ha a VII. 
melléklet B. szakaszában 
meghatározottak szerinti normál 
mosógéptöltetben a teljes 
foszfortartalom 0,5 gramm vagy 
annál magasabb 

2013. január 1.

Automatikus 
mosogatógépekhez 
való háztartási 
mosogatószerek

Nem hozható forgalomba, ha a 
teljes foszfortartalom normál 
töltetben egyenlő vagy nagyobb 
mint 0,5 gramm 
A normál töltet az általános 
szennyezettségű étkészletekhez 
grammban vagy milliliterben 
ajánlott adagot jelenti a víz 
keménységétől függetlenül, 12 
terítékes mosogatógép teljes 
megtöltése esetében. Ez az 
adagolás nem egészülhet ki sem 
egyéb adagolási ajánlásokkal, sem 
előmosogatásra szolgáló egyéb 
szerekkel. Ugyancsak kizárt, hogy 
a mosogatási program végén 
bármely öblítőszer kerüljön 
alkalmazásra.

2015. január 1.
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Egyes foszfortartalmú vegyületek, például foszfonátok kis mennyiségben felhasználásra 
kerülnek a foszfátmentes termékekben is. Összetett termékekben a koncentrálódásból 
fakadóan előfordulhat, hogy a foszfortartalom meghaladja a megengedett 0,5%-os 
határértéket. A foszfortartalom korlátozásának normál mosásonkénti 0,5 gramm súlyértékben 
történő kifejezésével elkerülhető a további kompakció megakadályozása, márpedig a 
kompakció a fenntarthatóság legfőbb mozgatóereje.

Helyénvaló a foszfátok és egyéb foszfortartalmú vegyületek korlátozása az automatikus 
mosogatógépekben használt háztartási mosogatószerekben is, és a fent említett okokból ezek 
esetében is megfelelőbb a korlátozás grammban történő előírása.

Módosítás 38
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
648/2004/EK rendelet
VI a melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Mosó- és tisztítószer Korlátozás A korlátozás 
alkalmazásának 
kezdeti időpontja

Háztartási mosószerek Nem hozható forgalomba, ha a 
teljes foszfortartalom egyenlő vagy 
nagyobb mint 0,5 tömegszázalék

2013. január 1.

Módosítás

Mosó- és tisztítószer Korlátozás A korlátozás 
alkalmazásának 
kezdeti időpontja

Háztartási mosószerek Nem hozható forgalomba, ha a 
teljes foszfortartalom normál 
mosógéptöltetben egyenlő vagy 
nagyobb mint 0,5 gramm

2013. január 1.

Automatikus 
mosogatógépekhez 
való háztartási 
mosogatószerek

Nem hozható forgalomba, ha a 
teljes foszfortartalom egyenlő vagy 
nagyobb mint 0,5 tömegszázalék

2018. január 1
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A háztartási mosószerek esetében a foszfortartalom korlátozásának normál 
mosógéptöltetenként legfeljebb 0,5 gramm – és nem 0,5 tömegszázalék – határértékben 
történő előírása az ipart további kompakcióra ösztönzi, márpedig a kompakció a 
fenntarthatóság legfőbb mozgatóereje. 

Mivel ez utóbbiak mosási adagja tekintetében nem létezik standard, a foszfor legnagyobb 
megengedett mennyiségét 0,5 tömegszázalékban kell meghatározni.

Módosítás39
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
648/2004/EK rendelet
VI a melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

VIa. MELLÉKLET

A MOSÓ- ÉS TISZTÍTÓSZEREKBEN TALÁLHATÓ FOSZFÁTOK ÉS MÁS 
FOSZFORVEGYÜLETEK KONCENTRÁCIÓJÁNAK KORLÁTOZÁSA

Mosó- és tisztítószer Korlátozás A korlátozás 
alkalmazásának kezdeti 
időpontja

Háztartási mosószerek Nem hozható forgalomba, 
ha a teljes foszfortartalom 
egyenlő vagy nagyobb 
mint 0,5 tömegszázalék

2013. január 1.

Módosítás

VIa. MELLÉKLET

A MOSÓ- ÉS TISZTÍTÓSZEREKBEN TALÁLHATÓ FOSZFÁTOK ÉS MÁS 
FOSZFORVEGYÜLETEK KONCENTRÁCIÓJÁNAK KORLÁTOZÁSA

Mosó- és tisztítószer Korlátozás A korlátozás 
alkalmazásának kezdeti 
időpontja

Háztartási mosószerek Nem hozható forgalomba, 
ha a teljes foszfortartalom 
egyenlő vagy nagyobb 
mint 0,2 tömegszázalék

2013. január 1.
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A 0.2 tömegszázalékban előírt korlátozást Svédországban minden gond nélkül alkalmazzá.k A 
háztartási mosó- és tisztítószereket gyártó német cégek csaknem teljesen kivonták 
termékeikből a foszfortartalmú anyagokat, jóllehet teljes tilalmukra Németországban még 
nem került sor. Az EU-nak a Svédországban vagy Németországban szerzett tapasztalatok 
alapján standardokat kellene megszabnia minden tagállamra.


