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Pakeitimas 12
Vittorio Prodi, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Pagal Reglamento (EB) Nr. 648/2004 
16 straipsnį Tarybai ir Europos 
Parlamentui pateiktoje ataskaitoje dėl 
fosfatų naudojimo6 Komisija įvertino 
fosfatų naudojimą plovikliuose. Atlikusi 
išsamesnę analizę Komisija padarė išvadą, 
kad fosfatų naudojimas buitiniuose 
skalbinių plovikliuose turėtų būti apribotas, 
siekiant sumažinti fosfatų iš ploviklių įtaką 
eutrofikacijos rizikai ir sumažinti fosfatų 
šalinimo nuotekų valymo įrenginiais 
išlaidas. Tokiu būdu bus sutaupyta daugiau 
lėšų nei kainuos sudaryti naujų buitinių 
skalbinių ploviklių receptūras naudojant 
fosfatų pakaitalus.

(1) Pagal Reglamento (EB) Nr. 648/2004 
16 straipsnį Tarybai ir Europos 
Parlamentui pateiktoje ataskaitoje dėl 
fosfatų naudojimo6 Komisija įvertino 
fosfatų naudojimą plovikliuose. Atlikusi 
išsamesnę analizę Komisija padarė išvadą, 
kad fosfatų naudojimas buitiniuose 
skalbinių plovikliuose turėtų būti apribotas, 
siekiant sumažinti fosfatų iš ploviklių įtaką 
eutrofikacijos rizikai ir sumažinti fosfatų 
šalinimo nuotekų valymo įrenginiais 
išlaidas. Tokiu būdu bus sutaupyta daugiau 
lėšų nei kainuos sudaryti naujų buitinių 
skalbinių ploviklių receptūras naudojant 
fosfatų pakaitalus. Vis dėlto labai svarbu 
pasiekti, kad būtų patvirtintos fosforo 
utilizavimo technologijos ir įdiegta 
atitinkama įranga, siekiant spręsti šio 
elemento stygiaus problemą.

Or. en

Pakeitimas 13
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Veiksmingiems buitinių skalbinių 
ploviklių, kurių pagrindą sudaro fosfatai, 
pakaitalams reikalingas nedidelis kitų 
fosforo junginių, t. y. fosfonatų, kuriuos
naudojant didesniais kiekiais gali kilti 
aplinkosaugos problemų, kiekio.

(2) Veiksmingiems buitinių skalbinių 
ploviklių, kurių pagrindą sudaro fosfatai, 
pakaitalams šiuo metu reikalingas 
nedidelis kiekis kitų fosforo junginių, t. y. 
fosfonatų, arba kitų sudedamųjų dalių, 
pvz., polikarboksilatų. Šios medžiagos 
nėra lengvai biologiškai skaidomos. 
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Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų 
sveikatai mokslinis komitetas savo 
2007 m. gegužės 29 d. nuomonėje 
„Organiniai ne aktyviųjų paviršiaus 
medžiagų ingredientai ir plovikliai, kurių 
sudėtyje yra ceolito“ (angl. „Non 
surfactant Organic Ingredients and 
Zeolite-based Detergents“) priėjo prie 
išvados, jog turimos informacijos 
nepakanka norint paneigti galimą šių 
medžiagų keliamą pavojų, ir rekomendavo 
pateikti daugiau informacijos siekiant 
atlikti išsamesnį ir visapusišką rizikos 
įvertinimą. Jei šios medžiagos apribojus 
fosfatų naudojimą būtų naudojamos vis
didesniais kiekiais, dėl to galėtų kilti 
aplinkosaugos problemų.

Or. en

Pagrindimas

Kitos sudedamosios dalys šiuo metu naudojamos ne tik buitiniuose skalbinių plovikliuose, bet 
ir buitinėms automatinėms indaplovėms skirtuose plovikliuose. Svarbu atsižvelgti į Europos 
Komisijos specialaus mokslinio komiteto išvadas, kad tokios sudedamosios dalys tikrai gali 
būti žalingos aplinkai, ir su tuo susijusią jų rekomendaciją pateikti papildomos informacijos.

Pakeitimas 14
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Veiksmingiems buitinių skalbinių 
ploviklių, kurių pagrindą sudaro fosfatai, 
pakaitalams reikalingas nedidelis kitų 
fosforo junginių, t. y. fosfonatų, kuriuos 
naudojant didesniais kiekiais gali kilti 
aplinkosaugos problemų, kiekio.

(2) Veiksmingiems buitinių skalbinių 
ploviklių, kurių pagrindą sudaro fosfatai, 
pakaitalams reikalingas nedidelis kiekis
kitų fosforo junginių, t. y. fosfonatų, kurie 
atlieka labai konkretų ir svarbų vaidmenį, 
labai skirtingą nuo fosfatų, ir kurie 
naudojami tokiais nedideliais kiekiais, kad 
šiuo metu nėra jokių pagrįstų įrodymų, 
patvirtinančių jų žalingą poveikį vandens 
aplinkai.
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Or. en

Pakeitimas 15
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Veiksmingiems buitinių skalbinių 
ploviklių, kurių pagrindą sudaro fosfatai, 
pakaitalams reikalingas nedidelis kitų 
fosforo junginių, t. y. fosfonatų, kuriuos 
naudojant didesniais kiekiais gali kilti 
aplinkosaugos problemų, kiekio.

(2) Veiksmingiems buitinių skalbinių 
ploviklių, kurių pagrindą sudaro fosfatai, 
pakaitalams reikalingas nedidelis kiekis
kitų fosforo junginių, t. y. fosfonatų, 
kuriuos naudojant didesniais kiekiais gali 
kilti aplinkosaugos problemų, ypač 
susijusių su vandens telkiniais ir vandens 
nuosėdomis, todėl Komisijos nurodymu 
juos reikėtų ištirti.

Or. de

Pakeitimas 16
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Netikslinga fosfatų ir kitų fosforo 
junginių naudojimo buitiniuose skalbinių 
plovikliuose apribojimus taikyti ir 
buitinėms automatinėms indaplovėms 
skirtiems plovikliams arba pramoniniams 
ir instituciniams plovikliams, nes dar nėra 
tinkamų įgyvendinti techninių ir 
ekonominių galimybių pakeisti fosfatus 
šiuose plovikliuose.

Išbraukta.

Or. lt



PE464.931v02-00 6/22 AM\867925LT.doc

LT

Pakeitimas 17
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Netikslinga fosfatų ir kitų fosforo 
junginių naudojimo buitiniuose skalbinių 
plovikliuose apribojimus taikyti ir 
buitinėms automatinėms indaplovėms 
skirtiems plovikliams arba pramoniniams 
ir instituciniams plovikliams, nes dar nėra 
tinkamų įgyvendinti techninių ir 
ekonominių galimybių pakeisti fosfatus
šiuose plovikliuose.

(5) Šiuo metu rinkoje jau esama 
veiksmingų buitinėms automatinėms 
indaplovėms skirtų ploviklių, kuriuose 
fosforo koncentracija yra ribota. 

Taigi tikslinga fosfatų ir kitų fosforo 
junginių naudojimo buitiniuose skalbinių 
plovikliuose apribojimus taikyti ir 
buitinėms automatinėms indaplovėms 
skirtiems plovikliams. Kadangi techninės 
ir ekonominės fosfatų naudojimo sąlygos 
pramoniniuose arba instituciniuose 
plovikliuose ir buitiniam naudojimui 
skirtuose plovikliuose skiriasi, nustatant 
apribojimus šioje srityje reikėtų numatyti 
ilgesnį pereinamąjį laikotarpį.

Or. de

Pagrindimas

Pramonės sektoriui taikomos kitokios sąlygos nei privatiems namų ūkiams, tačiau ir šis 
sektorius turėtų prisidėti mažinant fosforo junginių naudojimą.

Pakeitimas 18
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Netikslinga fosfatų ir kitų fosforo 
junginių naudojimo buitiniuose skalbinių 

(5) Nors šiuo metu rinkoje yra labai 
nedaug automatinėms indaplovėms skirtų 
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plovikliuose apribojimus taikyti ir 
buitinėms automatinėms indaplovėms 
skirtiems plovikliams arba pramoniniams 
ir instituciniams plovikliams, nes dar nėra 
tinkamų įgyvendinti techninių ir 
ekonominių galimybių pakeisti fosfatus 
šiuose plovikliuose.

ploviklių receptūrų be fosfatų, 
atsižvelgiant į spartų naujovių diegimą ir 
konkurenciją pramonėje tikėtina, kad 
netolimoje ateityje bus galima įsigyti 
indaplovėms skirtų produktų be fosfatų. 
Taigi tikslinga svarstyti, ar per 
artimiausią dešimtmetį reikėtų uždrausti
fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimą
automatinėms indaplovėms skirtų ploviklių 
receptūrose.

Or. en

Pakeitimas 19
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Netikslinga fosfatų ir kitų fosforo 
junginių naudojimo buitiniuose skalbinių 
plovikliuose apribojimus taikyti ir 
buitinėms automatinėms indaplovėms 
skirtiems plovikliams arba pramoniniams ir 
instituciniams plovikliams, nes dar nėra 
tinkamų įgyvendinti techninių ir 
ekonominių galimybių pakeisti fosfatus 
šiuose plovikliuose.

(5) Netikslinga fosfatų ir kitų fosforo 
junginių naudojimo buitiniuose skalbinių 
plovikliuose apribojimus taikyti ir 
buitinėms automatinėms indaplovėms 
skirtiems plovikliams arba pramoniniams ir 
instituciniams plovikliams, nes dar nėra 
tinkamų įgyvendinti techninių ir 
ekonominių galimybių pakeisti fosfatus 
šiuose plovikliuose. Vis dėlto tikslinga 
neįtraukti fosfatų į naujus kriterijus, 
taikomus suteikiant ekologinį ženklą tiek 
indaplovėms skirtiems plovikliams, tiek 
skalbyklėse naudojamiems plovikliams.

Or. fr

Pagrindimas

Palankiai vertinama tai, kad fosfatai aiškiai neįtraukiami į Europos Komisijos nustatytus 
naujus kriterijus, taikomus suteikiant plovikliams ekologinį ženklą. Tokiu būdu ištaisoma 
gana abejotina politika: iki šiol ekologinis ženklas taip pat buvo suteikiamas indaplovėms 
skirtiems plovikliams, kurių sudėtyje yra mažiau nei 10 g. fosfatų vienam skalbimo ciklui, ir 
skalbyklėms skirtiems plovikliams, kurių sudėtyje yra mažiau nei 25 g. fosfatų vienam 
skalbimo ciklui.
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Pakeitimas 20
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Tikslinga atidėti šiame reglamente 
nustatytų apribojimų taikymą, kad ūkio 
subjektai, visų pirma mažosios ir vidutinės 
įmonės, galėtų sudaryti naujas buitinių 
skalbinių ploviklių, kurių pagrindą sudaro 
fosfatai, receptūras, naudodami pakaitalus 
įprastiniame receptūrų sudarymo cikle, kad 
išlaidos būtų kuo mažesnės.

(9) Tikslinga atidėti šiame reglamente 
nustatyto draudimo taikymą, kad ūkio 
subjektai, visų pirma mažosios ir vidutinės 
įmonės, galėtų sudaryti naujas buitinių 
skalbinių ploviklių, kurių pagrindą sudaro 
fosfatai, receptūras, naudodami pakaitalus 
įprastiniame receptūrų sudarymo cikle, kad 
išlaidos būtų kuo mažesnės.

Or. en

Pakeitimas 21
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Nepaisant to, valstybės narės privalo 
laikytis 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus1, būtent, diegti tinkamas ir 
pritaikytas vandens valymo sistemas ir 
ypač įrengti nuotekų valymo įrenginiuose 
tretinio valymo etapą, remiantis 1991 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
91/271/EB dėl miesto nuotekų valymo2. 
Tai iš esmės padėtų užtikrinti aukštą 
Europos vandens telkinių kokybę ir ypač 
sumažinti fosfatų išleidimą iš taškinių 
taršos šaltinių.
1 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
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2 OL L 135, 1991 5 30, p. 40.

Or. en

Pakeitimas 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) Kadangi 2007 m. lapkričio 15 d. 
patvirtintame HELCOM Baltijos jūros 
veiksmų plane ir 2009 m. birželio 10 d. 
Komisijos komunikate dėl ES Baltijos 
jūros regiono strategijos nurodyta, jog 
siekiant sumažinti pavojingą lygį 
pasiekusią Baltijos jūros eutrofikaciją, 
reikia atitinkamai pakeisti fosfatus 
buitiniuose skalbinių plovikliuose kitomis 
medžiagomis ir mažinti mitybinių 
medžiagų (ypač fosfatų) patekimą į jūrą, o 
tokie patys veiksmai būtų efektyvūs ir 
mažinant eutrofikaciją kitose jūrose;

Or. lt

Pakeitimas 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9c) Kadangi buityje naudojamuose 
skalbikliuose esantys fosfatai sudaro tik 
nedidelę dalį jūrų eutrofikaciją 
sukeliančių fosfatų, todėl, norint 
apsaugoti jūrų aplinką, būtina labiau 
mažinti ir kitos kilmės į jūras patenkančių 
fosfatų kiekį;
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Or. lt

Pakeitimas 24
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
1 straipsnio 2 dalies 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– fosfatų ir kitų fosforo junginių kiekio 
apribojimai plovikliuose.“

– fosfatų ir kitų fosforo junginių kiekio 
apribojimai arba draudimas naudoti
plovikliuose.

Or. en

Pakeitimas 25
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priimdama deleguotąjį aktą pagal 13a, 
13b ir 13c straipsnius, Komisija gali
priimti pakeitimus, kurių reikia priedams 
pritaikyti prie mokslo ir technikos 
pažangos. Jei įmanoma, Komisija taiko 
Europos standartus.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai
deleguotaisiais aktais pagal 13a straipsnį
priimti pakeitimus, kurių reikia priedams 
pritaikyti prie mokslo ir technikos 
pažangos. Jei įmanoma, Komisija taiko 
Europos standartus.

2. Priimdama deleguotąjį aktą pagal 13a, 
13b ir 13c straipsnius, Komisija gali
priimti šio reglamento priedų pakeitimus 
dėl ploviklių, kurių pagrindą sudaro 
tirpikliai.

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
deleguotaisiais aktais pagal 13a straipsnį
priimti būtinus šio reglamento priedų 
pakeitimus dėl ploviklių, kurių pagrindą 
sudaro tirpikliai.

3. Jeigu Kosmetikos ir ne maisto produktų 
mokslinis komitetas nustato atskiras 
pavojingos aromatinių alergenų 
koncentracijos ribas, Komisija pagal 13a, 
13b ir 13c straipsnius atitinkamai pritaiko

3. Jeigu Kosmetikos ir ne maisto produktų 
mokslinis komitetas nustato atskiras 
pavojingos aromatinių alergenų 
koncentracijos ribas, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus
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VII priedo A skirsnyje nustatytą 
0,01 % ribą.“

pagal 13a straipsnį, siekiant atitinkamai 
pritaikyti VII priedo A skirsnyje nustatytą 
0,01 % ribą.“

Or. en

Pakeitimas 26
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
13a, 13b ir 13c straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Įterpiami šie 13a, 13b ir 13c 
straipsniai:

(6) Įterpiamas šis straipsnis:

„13a straipsnis „13a straipsnis

Delegavimo sąlygos Naudojimasis įgaliojimais
1. Įgaliojimas priimti 13 straipsnyje 
nurodytus deleguotuosius aktus 
suteikiamas Komisijai neribotam laikui.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
13 straipsnyje nurodytus deleguotuosius 
aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų 
sąlygų.

1a. 13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo …*.
1b. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kuriuo metu atšaukti 
13 straipsnyje nurodytų įgaliojimų 
suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro 
poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų 
teisėtumui.

2. Priėmusi deleguotąjį aktą Komisija iš 
karto apie jį vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

2. Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą,
apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

3. Įgaliojimas priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiamas laikantis 13b 

3. Pagal 13 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du 
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ir 13c straipsniuose išdėstytų sąlygų. mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos 
Parlamentui ir Tarybai dienos nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė
Komisijai, kad jie nepareikš 
prieštaravimų. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiams.
*Pastaba OL: prašome įrašyti šio reglamento 
įsigaliojimo datą. 

13b straipsnis
Delegavimo atšaukimas
1. 13 straipsnyje nurodytą delegavimą 
Europos Parlamentas arba Taryba gali 
atšaukti bet kuriuo metu.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą 
dėl delegavimo atšaukimo, prieš 
priimdama galutinį sprendimą per 
pagrįstą laikotarpį stengiasi informuoti 
kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama 
deleguotąjį įgaliojimą, kuris galėtų būti 
atšauktas, ir galimas atšaukimo priežastis.
3. Sprendimu dėl atšaukimo 
nutraukiamas minėtame sprendime 
nurodytas deleguotasis įgaliojimas. Jis 
įsigalioja iš karto arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Šis sprendimas neturi 
įtakos jau galiojančių deleguotųjų aktų 
galiojimui. Sprendimas skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
13c straipsnis
Prieštaravimas dėl deleguotųjų aktų
1. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
akto per du mėnesius nuo pranešimo 
dienos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
vienu mėnesiu. 
2. Jeigu pasibaigus šiam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba nebūna 
pareiškę prieštaravimo dėl deleguotojo 
akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos 
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oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame 
nurodytą dieną. Deleguotasis aktas gali 
būti skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioti 
nepasibaigus minėtam laikotarpiui, jeigu 
Europos Parlamentas ir Taryba būna 
pranešę Komisijai apie savo ketinimą 
nepareikšti prieštaravimo.
3. Jeigu Europos Parlamentas arba 
Taryba prieštarauja dėl deleguotojo akto, 
deleguotasis aktas neįsigalioja. 
Prieštaravimą pareiškusi institucija 
nurodo prieštaravimo dėl deleguotojo akto 
priežastis.“

Or. en

Pakeitimas 27
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
13c straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
akto per du mėnesius nuo pranešimo 
dienos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas vienu 
mėnesiu.

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
akto per du mėnesius nuo pranešimo 
dienos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiams.

Or. ro

Pakeitimas 28
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
14 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Valstybės narės gali toliau taikyti arba 
nustatyti nacionalines taisykles dėl fosfatų 
ir kitų fosforo junginių kiekio apribojimo 
plovikliuose, kuriems VIa priede 
nenustatyti kiekio apribojimai, apribojimo,
jei tai pagrįsta dėl su vandens aplinkos 
apsauga susijusių priežasčių ir jei yra 
techniškai ir ekonomiškai įgyvendinamų 
galimybių.“

Valstybės narės gali toliau taikyti arba 
nustatyti nacionalines taisykles dėl fosfatų 
ir kitų fosforo junginių kiekio apribojimo 
plovikliuose, kuriems VIa priede 
nenustatyti kiekio apribojimai, jei tai 
pagrįsta dėl su vandens aplinkos apsauga 
susijusių priežasčių ir jei yra techniškai ir 
ekonomiškai įgyvendinamų galimybių.

Or. en

Pakeitimas 29
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
16 straipsnio -pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2013 m. gruodžio mėn. Komisija 
įvertina, pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl fosfonatų arba 
polikarboksilatų naudojimo plovikliuose 
ir, jei pagrįsta, pateikia teisės akto 
pasiūlymą dėl laipsniško jų naudojimo 
nutraukimo arba paskirties apribojimo.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Europos Komisijos mokslinio komiteto rekomendacijomis reikalingas išsamesnis 
fosfonatų ir polikarboksilatų įvertinimas, nes jie gali būti pavojingi aplinkai. Taigi Komisija 
turėtų iš naujo įvertinti jų naudojimą.

Pakeitimas 30
Carl Schlyter, Bas Eickhout
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Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
įvertina, Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ataskaitą dėl fosfatų ir kitų fosforo 
junginių naudojimo buitiniuose 
automatinėms indaplovėms skirtuose
plovikliuose ir, jei pagrįsta, pateikia teisės 
akto pasiūlymą dėl laipsniško jų naudojimo 
nutraukimo arba paskirties apribojimo.“

Iki 2016 m. gruodžio 31 d. Komisija 
įvertina, Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ataskaitą dėl fosfatų ir kitų fosforo 
junginių naudojimo pramoniniuose ir 
instituciniuose plovikliuose ir, jei pagrįsta, 
pateikia teisės akto pasiūlymą dėl 
laipsniško jų naudojimo nutraukimo arba 
paskirties apribojimo.“

Or. en

Pagrindimas

Taip pat reikėtų ištirti fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimą pramoniniuose ir 
instituciniuose plovikliuose, siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį.

Pakeitimas 31
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
įvertina, Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ataskaitą dėl fosfatų ir kitų fosforo 
junginių naudojimo buitiniuose 
automatinėms indaplovėms skirtuose 
plovikliuose ir, jei pagrįsta, pateikia teisės 
akto pasiūlymą dėl laipsniško jų 
naudojimo nutraukimo arba paskirties 
apribojimo.

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
įvertina, Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ataskaitą dėl fosfatų ir kitų fosforo 
junginių naudojimo buitiniuose 
automatinėms indaplovėms skirtuose 
plovikliuose ir, jei pagrįsta, pateikia teisės 
akto pasiūlymą dėl jų naudojimo 
nutraukimo arba paskirties apribojimo. 
Šioje ataskaitoje vertinamas cheminių 
medžiagų, naudojamų receptūrose be 
fosfatų, poveikis, vandens ir energijos 
suvartojimas vartotojo naudojimo etape 
(skalbimo ciklas), higienos aspektai ir 
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ekonominės išlaidos vartotojams bei 
naujų receptūrų išlaidos ir poveikis MVĮ.

Or. de

Pakeitimas 32
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
įvertina, Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ataskaitą dėl fosfatų ir kitų fosforo 
junginių naudojimo buitiniuose 
automatinėms indaplovėms skirtuose 
plovikliuose ir, jei pagrįsta, pateikia teisės 
akto pasiūlymą dėl laipsniško jų naudojimo 
nutraukimo arba paskirties apribojimo.“

Iki 2013 m. gruodžio 31 d. Komisija 
įvertina, Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ataskaitą dėl fosfatų ir kitų fosforo 
junginių naudojimo buitiniuose 
automatinėms indaplovėms skirtuose 
plovikliuose, grindžiamą šių ploviklių 
būvio ciklo analize ir atsižvelgiant į 
alternatyvių produktų netoksiškumą ir 
veiksmingumą. Jei pagrįsta, ji pateikia 
teisės akto pasiūlymą dėl laipsniško jų 
naudojimo nutraukimo arba paskirties 
apribojimo.“

Or. fr

Pagrindimas

2011 m. balandžio 18 d. komitete vykusių diskusijų metu Europos Komisijos atstovas 
paaiškino, kad remiantis naujausiomis mokslo žiniomis ir atsižvelgiant į skirtingą vandens 
kokybę (daugiau ar mažiau kalkingas, priklausomai nuo regiono) Europoje, nėra pagrindo 
uždrausti naudoti fosfatus automatinėms indaplovėms skirtuose plovikliuose.

Pakeitimas 33
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
16 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
įvertina, Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ataskaitą dėl fosfatų ir kitų fosforo 
junginių naudojimo buitiniuose 
automatinėms indaplovėms skirtuose 
plovikliuose ir, jei pagrįsta, pateikia teisės 
akto pasiūlymą dėl laipsniško jų naudojimo 
nutraukimo arba paskirties apribojimo.

Iki 2016 m. gruodžio 31 d. Komisija 
įvertina, Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ataskaitą dėl fosfatų ir kitų fosforo 
junginių naudojimo pramoniniuose ir 
instituciniuose plovikliuose ir, jei pagrįsta, 
pateikia teisės akto pasiūlymą dėl 
laipsniško jų naudojimo nutraukimo arba 
paskirties apribojimo.

Or. ro

Pakeitimas 34
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
įvertina, Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ataskaitą dėl fosfatų ir kitų 
fosforo junginių naudojimo buitiniuose
automatinėms indaplovėms skirtuose 
plovikliuose ir, jei pagrįsta, pateikia teisės 
akto pasiūlymą dėl laipsniško jų naudojimo 
nutraukimo arba paskirties apribojimo.

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
įvertina buitinių skalbinių ploviklių ir 
automatinėms indaplovėms skirtų 
ploviklių, kurių pagrindą sudaro fosfatai, 
pakaitalų ekologiškumą, ypač jų poveikį 
valymo įrenginiuose ir vandens telkiniams 
bei vandens nuosėdoms, ir, jei pagrįsta, 
pateikia teisės akto pasiūlymą dėl 
laipsniško fosfatų ir kitų fosforo junginių 
buitiniuose skalbinių plovikliuose ir 
automatinėms indaplovėms skirtuose 
plovikliuose naudojimo nutraukimo arba 
paskirties apribojimo.

Or. de
Pakeitimas 35
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
16 straipsnio 1a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Iki 2016 m. gruodžio 31 d. Komisija 
įvertina, Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ataskaitą ir, jei pagrįsta, pateikia 
teisės akto pasiūlymą dėl fosforo junginių 
buitiniuose skalbinių plovikliuose ir 
buitinėms automatinėms indaplovėms 
skirtuose plovikliuose kiekio apribojimo 
iki 0,2 %.

Or. en

Pagrindimas

Jei pagrįsta, Komisija turėtų pasiūlyti apriboti fosforo junginių kiekį buitiniuose skalbinių 
plovikliuose ir buitinėms automatinėms indaplovėms skirtuose plovikliuose iki 0,2 %, siekiant 
užtikrinti aukšto lygio aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugą. Švedijoje toks apribojimas jau 
taikomas, taigi tą galima būtų įgyvendinti ir visos ES mastu.

Pakeitimas 36
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
VIa priedas

Komisijos siūlomas tekstas

VIa priedas

FOSFATŲ IR KITŲ FOSFORO JUNGINIŲ KIEKIO APRIBOJIMAI
Ploviklis Apribojimai Data, nuo kurios taikomi 

apribojimai
Buitiniai skalbinių 
plovikliai

Nepateikiami rinkai, jeigu 
bendras fosforo kiekis 
lygus arba didesnis nei 
0,5 % svorio. 

2013 m. sausio 1 d.

Pakeitimas

VIa priedas

FOSFATŲ IR KITŲ FOSFORO JUNGINIŲ KIEKIO APRIBOJIMAI 
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Ploviklis Apribojimai Data, nuo kurios taikomi 
apribojimai

Buitiniai skalbinių 
plovikliai

Nepateikiami rinkai, jeigu 
bendras fosforo kiekis 
lygus arba didesnis už 
mažesnįjį iš šių dydžių: 
0,4 % svorio arba
0,4 gramo standartiniam 
skalbyklės pakrovimui, 
kaip nurodyta VII priedo 
B skirsnyje.

2013 m. sausio 1 d.

Buitinėms automatinėms 
indaplovėms skirti 
plovikliai

Nepateikiami rinkai, 
jeigu bendras fosforo 
kiekis lygus arba didesnis 
nei 0,5 % svorio. 

2014 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Tankinimas reikalingas, tačiau tikriausiai jau pasiektos jo galimybių ribos. Taigi siekiama ne 
užkirsti kelią tolesniam tankinimui, bet apskritai užtikrinti tankinimą. Didžiausia procentinė 
išraiška (remiantis Jungtinės Karalystės nustatytu tikslu) turėtų būti papildyta didžiausia 
gramais išreikšta riba. 

Taip pat tikslinga apriboti fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimą automatinėms 
indaplovėms skirtuose plovikliuose. Kadangi pakaitalai čia naudojami rečiau nei skalbinių 
plovikliuose, būtų teisinga numatyti šiek tiek daugiau laiko. Vis dėlto, kadangi rinkoje jau 
galima įsigyti pakaitalų, pagamintų tiek didelių įmonių, tiek MVĮ, turėtų pakakti papildomų 
vienų metų. 

Pakeitimas 37
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
VIa priedas

Komisijos siūlomas tekstas

FOSFATŲ IR KITŲ FOSFORO JUNGINIŲ KIEKIO APRIBOJIMAI 
Ploviklis Apribojimai Data, nuo kurios 

taikomi apribojimai
Buitiniai skalbinių 
plovikliai

Nepateikiami rinkai, jeigu bendras 
fosforo kiekis lygus arba didesnis 
nei 0,5 % svorio.

2013 m. sausio 1 d.
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Pakeitimas

FOSFATŲ IR KITŲ FOSFORO JUNGINIŲ KIEKIO APRIBOJIMAI 
Ploviklis Apribojimai Data, nuo kurios 

taikomi apribojimai
Buitiniai skalbinių 
plovikliai

Nepateikiami rinkai, jeigu bendras 
fosforo kiekis lygus arba didesnis 
nei 0,5 gramo standartiniam 
skalbyklės pakrovimui, kaip 
nurodyta VII priedo B skirsnyje.

2013 m. sausio 1 d.

Buitinėms 
automatinėms 
indaplovėms skirti 
plovikliai

Nepateikiami rinkai, jeigu bendras 
fosforo kiekis vienoje standartinėje 
dozėje lygus arba didesnis nei 
0,5 % svorio. 
Standartinė dozė –
rekomenduojama dozė gramais 
arba mililitrais vidutiniškai 
nešvariems indams, 
nepriklausomai nuo vandens 
kietumo, pilnai pakrautoje 12 
komplektų skirtoje indaplovėje. Šis 
dozavimas galioja nepriklausomai 
nuo bet kokių dozavimo 
rekomendacijų ir produktų, kurie 
papildomai dedami pirminiam 
apdorojimui. Taip pat 
neįtraukiamos skalavimo 
priemonės, naudojamos 
programos galutiniam skalavimui.

2015 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie ingredientai, į kurių sudėtį įeina fosforas, kaip antai fosfonatai, nedidelėmis 
koncentracijomis naudojami fosfatų neturinčiuose produktuose. Esant didelei koncentracijai 
sutankintuose produktuose gali būti viršijamas maksimalus fosforui taikomas 0,5 % 
apribojimas. Dėl šios priežasties nurodant maksimalų 0,5 gramo fosforo standartiniam 
skalbyklės pakrovimui apribojimą sudaromos palankesnės sąlygos tolesniam tankinimui, 
kuris skatiną tvarumą.

Taip pat tikslinga apriboti fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimą buitinėms automatinėms 
indaplovėms skirtuose plovikliuose ir dėl tos pačios priežasties šį apribojimą nurodyti 
gramais.

Pakeitimas 38
Julie Girling
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Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
VIa priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Ploviklis Apribojimai Data, nuo kurios 
taikomi apribojimai

Buitiniai skalbinių 
plovikliai

Nepateikiami rinkai, jeigu bendras 
fosforo kiekis lygus arba didesnis 
nei 0,5 % svorio. 

2013 m. sausio 1 d.

Pakeitimas

Ploviklis Apribojimai Data, nuo kurios 
taikomi apribojimai

Buitiniai skalbinių 
plovikliai

Nepateikiami rinkai, jeigu bendras 
fosforo kiekis lygus arba didesnis 
nei 0,5  gramo P standartiniam 
skalbyklės pakrovimui.

2013 m. sausio 1 d.

Buitinėms 
automatinėms 
indaplovėms skirti 
plovikliai

Nepateikiami rinkai, jeigu bendras 
fosforo kiekis lygus arba didesnis 
nei 0,5 % P svorio.

2018 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Ant buitinių skalbinių ploviklių vietoj 0,5 % svorio nurodant 0,5 gramo standartiniam 
skalbyklės pakrovimui apribojimą, pramonės įmonės būtų skatinamos toliau tankinti 
produktus, o tai padėtų skatinti tvarumą. 

Kadangi nenumatytas standartinis automatinių indaplovių pakrovimas, maksimalus fosforo 
kiekis turėtų būti 0,5 % P svorio.

Pakeitimas 39
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
VIa priedas
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Komisijos siūlomas tekstas

VIa priedas

FOSFATŲ IR KITŲ FOSFORO JUNGINIŲ KIEKIO APRIBOJIMAI 

Ploviklis Apribojimai Data, nuo kurios taikomi 
apribojimai

Buitiniai skalbinių 
plovikliai

Nepateikiami rinkai, jeigu 
bendras fosforo kiekis 
lygus arba didesnis nei 
0,5 % svorio. 

2013 m. sausio 1 d.

Pakeitimas

VIa priedas

FOSFATŲ IR KITŲ FOSFORO JUNGINIŲ KIEKIO APRIBOJIMAI 

Ploviklis Apribojimai Data, nuo kurios taikomi 
apribojimai

Buitiniai skalbinių 
plovikliai

Nepateikiami rinkai, jeigu 
bendras fosforo kiekis 
lygus arba didesnis nei 
0,2 % svorio. 

2013 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Švedijai nekyla sunkumų dėl maksimalaus 0,2 % svorio apribojimo taikymo. Vokietijos 
buitinių skalbinių ploviklių gamintojai jau beveik atsisakė fosforo, nors Vokietijos įstatymais 
nėra visiškai uždrausta jį naudoti. Pasiremdama tokių šalių kaip Švedija ir Danija patirtimi, 
ES turėtų nustatyti bendrą standartą visoms valstybėms narėms.


