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Amendement 12
Vittorio Prodi, Julie Girling

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EG) nr. 648/2004 heeft de 
Commissie het gebruik van fosfaten in 
detergentia geëvalueerd in haar verslag aan 
de Raad en het Europees Parlement over 
het gebruik van fosfaten6. Na een 
diepgaande analyse is de Commissie tot de 
slotsom gekomen dat het gebruik van 
fosfaten in huishoudelijke wasmiddelen 
dient te worden beperkt om ervoor te 
zorgen dat de bijdrage die fosfaten in 
detergentia tot het risico van eutrofiëring 
leveren, wordt verminderd en dat de kosten 
voor de fosfaatverwijdering in 
waterzuiveringsinstallaties kunnen worden 
teruggedrongen. Deze kostenbesparingen 
wegen ruimschoots op tegen de extra 
kosten die zijn gemoeid met de productie 
van detergentia volgens nieuwe formules 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
alternatieven voor fosfaten.

(1) Overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EG) nr. 648/2004 heeft de 
Commissie het gebruik van fosfaten in 
detergentia geëvalueerd in haar verslag aan 
de Raad en het Europees Parlement over 
het gebruik van fosfaten. Na een 
diepgaande analyse is de Commissie tot de 
slotsom gekomen dat het gebruik van 
fosfaten in huishoudelijke wasmiddelen 
dient te worden beperkt om ervoor te 
zorgen dat de bijdrage die fosfaten in 
detergentia tot het risico van eutrofiëring 
leveren, wordt verminderd en dat de kosten 
voor de fosfaatverwijdering in 
waterzuiveringsinstallaties kunnen worden 
teruggedrongen. Deze kostenbesparingen 
wegen ruimschoots op tegen de extra 
kosten die zijn gemoeid met de productie 
van detergentia volgens nieuwe formules 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
alternatieven voor fosfaten. Het is echter 
van het grootste belang dat technieken en 
daarmee samenhangende apparatuur 
worden ingevoerd waarmee fosfor kan 
worden teruggewonnen, gezien het 
probleem van de schaarste aan dat 
element.

Or. en

Amendement 13
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Voor de vervaardiging van 
doeltreffende alternatieven voor 

(2) Voor de vervaardiging van 
doeltreffende alternatieven voor 
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fosfaathoudende wasmiddelen is het 
gebruik van fosforverbindingen, met name 
fosfonaten, in kleine hoeveelheden 
onontbeerlijk, maar een toenemend 
gebruik van dergelijke stoffen zou 
problemen kunnen opleveren voor het 
milieu.

fosfaathoudende detergentia is momenteel 
het gebruik van fosforverbindingen, met 
name fosfonaten, of andere
wateronthardende stoffen, zoals 
polycarboxylaten, in kleine hoeveelheden 
onontbeerlijk. Deze stoffen zijn niet 
gemakkelijk biologisch afbreekbaar. In 
zijn advies van 20 mei 2007, getiteld 
"Niet-oppervlakteactieve organische 
bestanddelen en detergentia op 
zeolietbasis" stelt het Wetenschappelijk 
Comité voor gezondheids- en 
milieurisico’s vast dat de beschikbare 
informatie niet toereikend is om een met 
de toepassing van deze stoffen 
samenhangend potentieel risico uit te 
sluiten en beveelt aan aanvullende 
informatie te verzamelen voor een 
degelijker en vollediger risicobeoordeling. 
Indien deze stoffen in toenemende 
hoeveelheden zouden worden gebruikt als 
gevolg van de beperkingen op het gebruik 
van fosfaten, dan zou dit problemen 
kunnen opleveren voor het milieu.

Or. en

Motivering

Andere wateronthardende stoffen ("co-builders") worden op dit moment niet alleen in 
huishoudelijke wasmiddelen, maar ook in huishoudelijke detergentia voor vaatwassers 
toegepast. Het is van belang te verwijzen naar de bevindingen van het desbetreffend 
wetenschappelijk comité van de Commissie, dat stelt dat er wel degelijk milieuproblemen met 
deze hulpstoffen kunnen optreden en dat aanvullende informatie nodig is.

Amendement 14
Julie Girling

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Voor de vervaardiging van 
doeltreffende alternatieven voor 
fosfaathoudende wasmiddelen is het 
gebruik van fosforverbindingen, met name 
fosfonaten, in kleine hoeveelheden 

(2) Voor de vervaardiging van 
doeltreffende alternatieven voor 
fosfaathoudende wasmiddelen is het 
gebruik in kleine hoeveelheden
noodzakelijk van fosforverbindingen, met 
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onontbeerlijk, maar een toenemend 
gebruik van dergelijke stoffen zou 
problemen kunnen opleveren voor het 
milieu.

name fosfonaten, die een zeer specifieke, 
cruciale rol spelen welke volkomen 
verschilt van die van fosfaten en die in 
zulke geringe hoeveelheden aanwezig zijn 
dat er thans geen overtuigend bewijs is dat 
er van enig nadelig gevolg voor het
aquatisch milieu sprake zou zijn.

Or. en

Amendement 15
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Voor de vervaardiging van 
doeltreffende alternatieven voor 
fosfaathoudende wasmiddelen is het 
gebruik van fosforverbindingen, met name 
fosfonaten, in kleine hoeveelheden 
onontbeerlijk, maar een toenemend gebruik 
van dergelijke stoffen zou problemen 
kunnen opleveren voor het milieu.

(2) Voor de vervaardiging van 
doeltreffende alternatieven voor 
fosfaathoudende wasmiddelen is het 
gebruik van fosforverbindingen, met name 
fosfonaten, in kleine hoeveelheden 
onontbeerlijk, maar een toenemend gebruik 
van dergelijke stoffen zou problemen 
kunnen opleveren voor het milieu, vooral 
voor de oppervlaktewateren en 
sedimenten in die wateren, zodat deze 
verbindingen in opdracht van de 
Commissie zouden moeten worden 
onderzocht.

Or. de

Amendement 16
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het is niet wenselijk om de beperking 
van het gebruik van fosfaten en andere 
fosforverbindingen in huishoudelijke 
wasmiddelen uit te breiden tot detergentia 
voor huishoudelijke vaatwasmachines of 

Schrappen
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tot detergentia voor industrieel en 
institutioneel gebruik, aangezien nog geen 
technisch en economisch haalbare 
alternatieven voor het gebruik van 
fosfaten in dergelijke detergentia 
beschikbaar zijn.

Or. lt

Amendement 17
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het is niet wenselijk om de beperking 
van het gebruik van fosfaten en andere 
fosforverbindingen in huishoudelijke 
wasmiddelen uit te breiden tot detergentia 
voor huishoudelijke vaatwasmachines of 
tot detergentia voor industrieel en 
institutioneel gebruik, aangezien nog geen 
technisch en economisch haalbare 
alternatieven voor het gebruik van fosfaten 
in dergelijke detergentia beschikbaar zijn.

(5) Efficiënte detergentia voor 
huishoudelijke vaatwasmachines met een 
beperkte concentratie fosfor zijn thans al 
op de markt beschikbaar.

Het is derhalve wenselijk om de beperking 
van het gebruik van fosfaten en andere 
fosforverbindingen in huishoudelijke 
wasmiddelen uit te breiden tot detergentia 
voor huishoudelijke vaatwasmachines.
Omdat de technische en economische 
omstandigheden bij het gebruik van 
fosfaten in detergentia voor de industriële 
of institutionele sector verschillen van die 
bij het huishoudelijk gebruik, moeten bij 
de invoering van de grenswaarden in deze 
sector langere aanpassingsfasen in 
aanmerking worden genomen.

Or. de

Motivering

Bij industrieel gebruik gelden andere voorwaarden dan in particuliere huishoudens, maar toch 
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dient ook deze sector zijn bijdrage te leveren om het gebruik van fosforverbindingen te beperken.

Amendement 18
Julie Girling

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het is niet wenselijk om de beperking 
van het gebruik van fosfaten en andere 
fosforverbindingen in huishoudelijke 
wasmiddelen uit te breiden tot detergentia 
voor huishoudelijke vaatwasmachines of 
tot detergentia voor industrieel en 
institutioneel gebruik, aangezien nog geen 
technisch en economisch haalbare 
alternatieven voor het gebruik van 
fosfaten in dergelijke detergentia 
beschikbaar zijn.

(5) Hoewel er op dit moment een beperkt 
aantal in de handel verkrijgbare 
fosfaatvrije wasmiddelen voor 
vaatwasmachines bestaat, mag worden 
aangenomen dat in de nabije toekomst als 
gevolg van de snelle innovatie en 
concurrentie in het bedrijfsleven 
fosfaatvrije producten voor 
vaatwasmachines beschikbaar zullen 
komen. Het is dus wenselijk de invoering 
van een verbod op fosfaten in 
wasmiddelen voor vaatwasmachines in 
het komende decennium te overwegen.

Or. en

Amendement 19
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het is niet wenselijk om de beperking 
van het gebruik van fosfaten en andere 
fosforverbindingen in huishoudelijke 
wasmiddelen uit te breiden tot detergentia 
voor huishoudelijke vaatwasmachines of 
tot detergentia voor industrieel en 
institutioneel gebruik, aangezien nog geen 
technisch en economisch haalbare 
alternatieven voor het gebruik van fosfaten 
in dergelijke detergentia beschikbaar zijn.

(5) Het is niet wenselijk om de beperking 
van het gebruik van fosfaten en andere 
fosforverbindingen in huishoudelijke 
wasmiddelen uit te breiden tot detergentia 
voor huishoudelijke vaatwasmachines of 
tot detergentia voor industrieel en 
institutioneel gebruik, aangezien nog geen 
technisch en economisch haalbare 
alternatieven voor het gebruik van fosfaten 
in dergelijke detergentia beschikbaar zijn.
Het is echter passend om fosfaten uit te 
sluiten van de nieuwe criteria voor de 
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toekenning van de milieukeur aan 
detergentia voor het gebruik in 
huishoudelijke vaatwasmachines en 
detergentia voor het gebruik in 
wasmachines.

Or. fr

Motivering

Dat fosfaten uitdrukkelijk worden uitgesloten van de door de Europese Commissie vastgestelde 
nieuwe criteria voor het verlenen van de milieukeur aan detergentia, verdient toejuiching.
Daardoor wordt een uiterst twijfelachtig beleid gecorrigeerd: tot dusver kwamen detergentia 
voor vaatwasmachines met een fosfaatgehalte van minder dan 10 g per wasgang alsmede 
wasmiddelen voor wasmachines met minder dan 25 g fosfaat per wasgang nog voor de 
milieukeur in aanmerking.

Amendement 20
Julie Girling

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om marktdeelnemers, en met name 
kleine en middelgrote ondernemingen, de 
mogelijkheid te geven hun 
fosfaathoudende huishoudelijke 
wasmiddelen tijdens de normale cyclus 
voor de ontwikkeling van nieuwe formules 
aan te passen aan het gebruik van 
alternatieve stoffen en zo de daarmee 
verbonden kosten tot een minimum te 
beperken, moet uitgestelde toepassing van 
de in deze verordening vastgestelde 
beperking mogelijk zijn.

(9) Om marktdeelnemers, en met name 
kleine en middelgrote ondernemingen, de 
mogelijkheid te geven hun 
fosfaathoudende huishoudelijke 
wasmiddelen tijdens de normale cyclus 
voor de ontwikkeling van nieuwe formules 
aan te passen aan het gebruik van 
alternatieve stoffen en zo de daarmee 
verbonden kosten tot een minimum te 
beperken, moet uitgestelde toepassing van 
het in deze verordening vastgestelde 
verbod mogelijk zijn.

Or. en

Amendement 21
Bill Newton Dunn

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De lidstaten zijn niettemin 
verplicht zich te houden aan Richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid 1 door adequate en 
geschikte waterbehandelingsystemen in te 
voeren en, meer in het bijzonder, 
installaties voor de behandeling van 
afvalwater uit te rusten met een tertiaire 
zuiveringstrap overeenkomstig Richtlijn 
91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 
inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater 2. Dit is van vitaal belang om 
de goede kwaliteit van de Europese 
wateren te garanderen en, meer in het 
bijzonder, puntbronfosfaatlozingen te 
beperken. 
1 PB L 327, 22.12.2000, blz. 1.
2 PB L 135, 30.05.91, blz. 40.

Or. en

Amendement 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) In het op 15 november 2007 
vastgestelde HELCOM actieplan voor de 
Oostzee en in de mededeling van de 
Commissie van 10 juni 2009 over de 
strategie van de Europese Unie voor het 
Oostzeegebied wordt erop gewezen dat ter
vermindering van de eutrofiëring van de 
Oostzee, die een gevaarlijk hoog niveau 
heeft bereikt, de zich in wasmiddelen voor 
huishoudelijk gebruik bevindende 
fosfaten op een geschikte wijze door 
andere stoffen moeten worden vervangen 
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en dat de emissie van nutriënten (vooral 
van fosfaten) in de zee moet worden 
verminderd, waarbij dergelijke 
maatregelen ook zouden bijdragen aan 
een vermindering van de eutrofiëring in 
andere zeeën.

Or. lt

Amendement 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quater) Aangezien de fosfaten die zich 
in huishoudelijke wasmiddelen bevinden 
slechts een gering deel vormen van de 
voor de eutrofiëring van de zeeën 
verantwoordelijke fosfaten, moet ter 
bescherming van het mariene milieu ook 
de hoeveelheid van de in de zeeën 
terechtkomende fosfaten van andere 
oorsprong sterker worden verminderd.

Or. lt

Amendement 24
Julie Girling

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 1 – lid 2 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– beperkingen op het gehalte aan fosfaten 
en andere fosforverbindingen in 
detergentia.

beperkingen of verboden op het gehalte 
aan fosfaten en andere fosforverbindingen 
in detergentia.

Or. en
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Amendement 25
Bill Newton Dunn

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 13 bis, 13 ter en 13 quater
wijzigingen goedkeuren die noodzakelijk 
zijn om de bijlagen aan te passen aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang. De Commissie past waar 
mogelijk Europese normen toe.

1. De Commissie krijgt de bevoegdheid om
door middel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 13 bis wijzigingen 
goed te keuren die noodzakelijk zijn om de 
bijlagen aan te passen aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang. De Commissie past waar 
mogelijk Europese normen toe.

2. De Commissie kan door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 13 bis, 13 ter en 13 quater
wijzigingen van de bijlagen bij deze 
verordening vaststellen met betrekking tot 
detergentia die gebaseerd zijn op 
oplosmiddelen.

2. De Commissie krijgt de bevoegdheid om
door middel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 13 bis
noodzakelijke wijzigingen van de bijlagen 
bij deze verordening vaststellen met 
betrekking tot detergentia die gebaseerd 
zijn op oplosmiddelen.

3. Wanneer het Wetenschappelijk comité 
voor cosmetische producten en niet-
voedingsproducten individuele op 
risicoanalyse gebaseerde 
concentratielimieten vaststelt voor 
allergene geurstoffen, past de Commissie 
de in deel A van bijlage VII genoemde 
limiet van 0,01% dienovereenkomstig aan 
in overeenstemming met de artikelen 13 
bis, 13 ter en 13 quater.

3. Wanneer het Wetenschappelijk comité 
voor cosmetische producten en niet-
voedingsproducten individuele op 
risicoanalyse gebaseerde 
concentratielimieten vaststelt voor 
allergene geurstoffen, krijgt de Commissie 
de bevoegdheid om door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 13 bis de in deel A van bijlage VII 
genoemde limiet van 0,01% 
dienovereenkomstig aan te passen.

Or. en

Amendement 26
Bill Newton Dunn

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikelen 13 bis, ter en quater
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De volgende artikelen 13 bis, 13 ter en 
13 quater worden ingevoegd:

(6) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 13 bis "Artikel 13 bis
Uitoefening van de gedelegeerde 
bevoegdheid

Uitoefening van de gedelegeerde 
bevoegdheid

1. De in artikel 13 bedoelde bevoegdheid 
tot vaststelling van de gedelegeerde 
handelingen wordt voor onbepaalde tijd
aan de Commissie verleend.

1. De in artikel 13 bedoelde bevoegdheid 
tot vaststelling van de gedelegeerde 
handelingen wordt op de in dit artikel 
vermelde voorwaarden aan de Commissie 
verleend.

1 bis. De in artikel 13 bedoelde 
bevoegdheid tot vaststelling van de 
gedelegeerde handelingen wordt voor 
onbepaalde tijd vanaf …* aan de 
Commissie verleend.
1 ter. De in artikel 13 bedoelde 
bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen kan te allen 
tijde door het Europees Parlement of de 
Raad worden ingetrokken. Een besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheid. Het besluit treedt in werking 
op de dag volgend op de bekendmaking 
van het besluit in het Publicatieblad van 
de Europese Unie of op een latere datum 
die in het besluit wordt vermeld. Het 
besluit laat de geldigheid van bestaande 
gedelegeerde handelingen onverlet.

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.

3. De bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
Commissie verleend onder de 
voorwaarden van de artikelen 13 ter en 13 
quater.

3. Een krachtens artikel 13 vastgestelde 
gedelegeerde handeling wordt uitsluitend 
van kracht indien noch het Europees 
Parlement, noch de Raad bezwaar hebben 
gemaakt binnen een termijn van twee 
maanden na kennisgeving van deze 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad vóór het 
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verstrijken van deze termijn de Commissie 
hebben medegedeeld niet voornemens te 
zijn bezwaar aan te tekenen. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad 
wordt deze termijn eventueel met twee 
maanden verlengd.
* PB: gaarne de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening vermelden. 

Artikel 13 ter
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie
1. De in artikel 13 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
streeft ernaar de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke 
termijn voordat een definitief besluit 
wordt genomen, op de hoogte te brengen 
en geeft daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk worden 
ingetrokken en waarom.
3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in 
werking of op een in dat besluit bepaalde 
latere datum. Het laat de geldigheid van 
de reeds in werking zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet. Het wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.
Artikel 13 quater
Bezwaren tegen gedelegeerde 
handelingen
1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen twee maanden na 
de datum van kennisgeving. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad 
kan deze periode met een maand worden 
verlengd. 
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2. Indien bij het verstrijken van deze 
termijn het Europees Parlement noch de 
Raad bezwaar heeft gemaakt tegen de 
gedelegeerde handeling, wordt deze 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en treedt zij in werking 
op de daarin vermelde datum. Indien 
zowel het Europees Parlement als de 
Raad de Commissie heeft meegedeeld 
voornemens te zijn geen bezwaar aan te 
tekenen, kan de gedelegeerde handeling 
vóór het verstrijken van de termijn 
worden bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en 
in werking treden.
3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar maakt tegen een 
gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking. De instelling die bezwaar 
tegen de gedelegeerde handeling 
aantekent, geeft de redenen hiervoor 
aan."

Or. en

Amendement 27
Rovana Plumb

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 13 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen twee maanden na 
de datum van kennisgeving. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad kan 
deze periode met een maand worden 
verlengd.

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen twee maanden na 
de datum van kennisgeving. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad kan 
deze periode met twee maanden worden 
verlengd.

Or. ro
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Amendement 28
Julie Girling

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien zulks nodig is ter bescherming van 
het aquatisch milieu en indien technisch en 
economisch haalbare alternatieven 
beschikbaar zijn, mogen de lidstaten 
nationale regels handhaven of vaststellen
betreffende beperkingen op het gehalte van 
fosfaten en andere fosforverbindingen in 
detergentia waarvoor in bijlage VI bis geen 
beperkingen met betrekking tot dit gehalte 
zijn vastgesteld.

Indien zulks nodig is ter bescherming van 
het aquatisch milieu en indien technisch en 
economisch haalbare alternatieven 
beschikbaar zijn, mogen de lidstaten 
nationale regels handhaven betreffende 
beperkingen op het gehalte van fosfaten en 
andere fosforverbindingen in detergentia 
waarvoor in bijlage VI bis geen 
beperkingen met betrekking tot dit gehalte 
zijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 29
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 16 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op december 2013 heeft de 
Commissie een evaluatie doorgevoerd en 
bij het Europees Parlement en de Raad 
een verslag ingediend over het gebruik 
van fosfonaten en polycarboxylaten in 
detergentia en, indien nodig, een 
wetgevingsvoorstel ingediend met het oog 
op de geleidelijke eliminatie of de 
beperking van specifieke toepassingen.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de aanbevelingen van het Wetenschappelijk comité van de Europese Commissie 
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is verder onderzoek naar fosfonaten en polycarboxylaten noodzakelijk, omdat een risico voor het 
milieu niet kan worden uitgesloten. Het gebruik van deze stoffen moet daarom opnieuw door de 
Commissie worden bekeken.

Amendement 30
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2014 heeft de 
Commissie een evaluatie doorgevoerd en 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag ingediend over het gebruik van 
fosfaten en andere fosforverbindingen in 
detergentia voor huishoudelijke 
vaatwasmachines, en, indien nodig, een 
wetgevingsvoorstel ingediend met het oog 
op de geleidelijke eliminatie of de
beperking van specifieke toepassingen.

Uiterlijk op 31 december 2016 heeft de 
Commissie een evaluatie doorgevoerd en 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag ingediend over het gebruik van 
fosfaten en andere fosforverbindingen in 
detergentia voor industrieel en 
institutioneel gebruik, en, indien nodig, 
een wetgevingsvoorstel ingediend met het 
oog op de geleidelijke eliminatie of de 
beperking van specifieke toepassingen.

Or. en

Motivering

Het is ook wenselijk het gebruik van fosfaten en andere fosforverbindingen in detergentia voor 
industrieel en institutioneel gebruik te onderzoeken om een coherente aanpak te waarborgen.

Amendement 31
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2014 heeft de 
Commissie een evaluatie doorgevoerd en 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag ingediend over het gebruik van 
fosfaten en andere fosforverbindingen in 
detergentia voor huishoudelijke 

Uiterlijk op 31 december 2014 heeft de 
Commissie een evaluatie doorgevoerd en 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag ingediend over het gebruik van 
fosfaten en andere fosforverbindingen in 
detergentia voor huishoudelijke 
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vaatwasmachines, en, indien nodig, een 
wetgevingsvoorstel ingediend met het oog 
op de geleidelijke eliminatie of de 
beperking van specifieke toepassingen.

vaatwasmachines, en, indien nodig, een 
wetgevingsvoorstel ingediend met het oog 
op de geleidelijke eliminatie of de 
beperking van specifieke toepassingen. Dit 
verslag geeft een beoordeling van de 
gevolgen van de chemicaliën die worden 
gebruikt in fosfaatvrije formules, het 
water- en energieverbruik in de 
gebruiksfase (de wascyclus), hygiënische 
aspecten, de economische kosten voor de 
consumenten, de kosten van de 
ontwikkeling van nieuwe formules en de 
effecten voor KMO's.

Or. de

Amendement 32
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2014 heeft de 
Commissie een evaluatie doorgevoerd en 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag ingediend over het gebruik van 
fosfaten en andere fosforverbindingen in 
detergentia voor huishoudelijke 
vaatwasmachines, en, indien nodig, een 
wetgevingsvoorstel ingediend met het oog 
op de geleidelijke eliminatie of de 
beperking van specifieke toepassingen.

Uiterlijk op 31 december 2013 heeft de 
Commissie een evaluatie doorgevoerd en 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag ingediend over het gebruik van 
fosfaten en andere fosforverbindingen in 
detergentia voor huishoudelijke 
vaatwasmachines, waarbij haar een 
onderzoek naar de levenscyclus van deze 
detergentia tot grondslag dient en 
rekening wordt gehouden met de 
toxicologische onschadelijkheid en het 
effect van alternatieve producten. Zij 
dient, indien nodig, een 
wetgevingsvoorstel in met het oog op de 
geleidelijke eliminatie van fosfaten of de 
beperking tot specifieke toepassingen.

Or. fr

Motivering

Tijdens de behandeling in de commissie op 18 april 2011 heeft de vertegenwoordiger van de 
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Europese Commissie verduidelijkt dat een verbod op fosfaathoudende detergentia voor 
vaatwasmachines op grond van de huidige stand van de wetenschappelijke kennis en gezien de -
op grond van het per regio verschillende kalkgehalte – uiteenlopende waterkwaliteit in Europa 
op dit moment niet gerechtvaardigd is.

Amendement 33
Rovana Plumb

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2014 heeft de 
Commissie een evaluatie doorgevoerd en 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag ingediend over het gebruik van 
fosfaten en andere fosforverbindingen in 
detergentia voor huishoudelijke 
vaatwasmachines, en, indien nodig, een 
wetgevingsvoorstel ingediend met het oog 
op de geleidelijke eliminatie of de 
beperking van specifieke toepassingen.

Uiterlijk op 31 december 2016 heeft de 
Commissie een evaluatie doorgevoerd en 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag ingediend over het gebruik van 
fosfaten en andere fosforverbindingen in 
detergentia voor industrieel en 
institutioneel gebruik, en, indien nodig, 
een wetgevingsvoorstel ingediend met het 
oog op de geleidelijke eliminatie of de 
beperking tot specifieke toepassingen.

Or. ro

Amendement 34
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2014 heeft de 
Commissie een evaluatie doorgevoerd en 
bij het Europees Parlement en de Raad 
een verslag ingediend over het gebruik 
van fosfaten en andere 
fosforverbindingen in detergentia voor 
huishoudelijke vaatwasmachines, en, 

Uiterlijk op 31 december 2014 heeft de 
Commissie alternatieven voor 
huishoudelijke wasmiddelen en 
detergentia voor vaatwasmachines op 
fosfaatbasis op hun milieuprestaties 
beoordeeld, vooral in verband met hun 
effecten in waterzuiveringsinstallaties en 
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indien nodig, een wetgevingsvoorstel 
ingediend met het oog op de geleidelijke 
eliminatie of de beperking van specifieke 
toepassingen.

voor de oppervlaktewateren alsmede de 
sedimenten in die wateren en heeft zij, 
indien nodig, een wetgevingsvoorstel 
ingediend met het oog op de geleidelijke 
eliminatie van fosfaten en andere 
fosforverbindingen in huishoudelijke 
wasmiddelen en detergentia voor 
vaatwasmachines of de beperking van 
specifieke toepassingen.

Or. de
Amendement 35
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 16 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2016 heeft de 
Commissie een evaluatie doorgevoerd, bij 
het Europees Parlement en de Raad een 
verslag ingediend en, indien nodig, een 
wetgevingsvoorstel ingediend dat erin 
voorziet dat huishoudelijke wasmiddelen 
en detergentia voor huishoudelijke 
vaatwasmachines maximaal 0,2% 
fosforverbindingen mogen bevatten. 

Or. en

Motivering

De Commissie dient, zo nodig, een maximum gehalte van 2% fosforverbindingen voor te stellen 
voor huishoudelijke wasmiddelen en detergentia voor huishoudelijke vaatwasmachines om een 
strikte bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid te waarborgen. Aangezien 
Zweden reeds een dergelijk maximum gehalte kent, is invoering in de EU ook mogelijk.

Amendement 36
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 648/2004
Bijlage VI bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Bijlage VI bis

BEPERKINGEN OP HET GEHALTE AAN FOSFATEN EN ANDERE 
FOSFORVERBINDINGEN

Detergens Beperkingen Datum waarop de 
beperking van toepassing 
wordt

Huishoudelijke 
wasmiddelen

Mogen niet in de handel 
worden gebracht indien 
het totale forforgehalte 
0,5 gewichtsprocent of 
meer bedraagt 

1 januari 2013

Amendement

Bijlage VI bis

BEPERKINGEN OP HET GEHALTE AAN FOSFATEN EN ANDERE 
FOSFORVERBINDINGEN

Detergens Beperkingen Datum waarop de 
beperking van toepassing 
wordt

Huishoudelijke 
wasmiddelen

Mogen niet in de handel 
worden gebracht indien 
het totale fosforgehalte
0,4 gewichtsprocent of 
meer bedraagt of 0,4 gram 
of meer bedraagt per 
standaard 
wasmachinelading als 
gedefinieerd in sectie B 
van Bijlage VII, als dat 
gehalte lager is

1 januari 2013

Detergentia voor 
huishoudelijke 
vaatwasmachines

Mogen niet in de handel 
worden gebracht indien 
het totale forforgehalte 
0,5 gewichtsprocent of 
meer bedraagt 

1 januari 2014

Or. en
Motivering

Compactering is weliswaar wenselijk, maar hier zijn waarschijnlijk de grenzen bereikt. De 
aanvulling wil derhalve niet een verdere compactering in de weg staan, maar waarborgen 
bieden voor compactering in het algemeen. Het maximum percentage – gebaseerd op het 
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streefcijfer in de VK – moet daarom worden aangevuld met een limiet in grammen.
Het is wenselijk het gebruik van fosfaten en andere fosforverbindingen ook in detergentia voor 
huishoudelijke vaatwasmachines te beperken. Aangezien de ontwikkeling van het 
vervangingsmiddel minder ver voortgeschreden is dan bij de huishoudelijke wasmiddelen is het 
gerechtvaardigd, hier wat meer tijd te reserveren. Omdat er echter al alternatieven op de markt 
bestaan, zowel van grote ondernemingen als van KMO's, is één jaar extra genoeg. 

Amendement 37
Bill Newton Dunn

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 648/2004
Bijlage VI bis

Door de Commissie voorgestelde tekst

BEPERKINGEN OP HET GEHALTE AAN FOSFATEN EN ANDERE 
FOSFORVERBINDINGEN

Detergens Beperkingen Datum waarop de 
beperking van 
toepassing wordt

Huishoudelijke 
wasmiddelen

Mogen niet in de handel worden 
gebracht indien het totale 
fosforgehalte 0,5 gewichtsprocent 
of meer bedraagt

1 januari 2013

Amendement

BEPERKINGEN OP HET GEHALTE AAN FOSFATEN EN ANDERE 
FOSFORVERBINDINGEN

Detergens Beperkingen Datum waarop de 
beperking van 
toepassing wordt

Huishoudelijke 
wasmiddelen

Mogen niet in de handel worden 
gebracht indien het totale 
fosforgehalte 0,5 gram of meer per 
standaard wasmachinelading als 
gedefinieerd in sectie B van 
Bijlage VII bedraagt 

1 januari 2013

Detergentia voor 
huishoudelijke 
vaatwasmachines

Mogen niet in de handel worden 
gebracht indien het totale 
fosfaatgehalte 0,5 gram of meer 
per standaard dosering bedraagt 
De standaard dosering is de 
aanbevolen dosering in g of ml 
voor normaal bevuild tafelgerei, 
onafhankelijk van de hardheid van 

1 januari 2015
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het water, in een volledig geladen 
vaatwasmachine met plaats voor 
12 couverts. In deze dosering zijn 
niet inbegrepen eventuele 
aanbevelingen voor de dosering 
van producten die ter 
voorbehandeling worden 
toegevoegd. Evenmin zijn 
spoelmiddelen inbegrepen die 
gebruikt worden in de laatste 
spoelgang van het programma.

Or. en
Motivering

Sommige fosforhoudende bestanddelen worden in kleine hoeveelheden in fosfaatvrije producten 
gebruikt, zoals fosfonaten. Door een concentratie-effect in compacte producten kan de 
fosforlimiet van 0,5% worden overschreden. Het uitdrukken van de limiet in maximaal 0,5 gram 
fosfor per standaard wasmachinelading voorkomt derhalve het belemmeren van verdere 
compactering, een stuwende kracht achter duurzaamheid.
Het is wenselijk het gebruik van fosfaten en andere fosforverbindingen ook in detergentia voor 
huishoudelijke vaatwasmachines te beperken, en de beperking om dezelfde redenen als 
hierboven aangehaald in grammen uit te drukken.

Amendement 38
Julie Girling

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 648/2004
Bijlage VI bis

Door de Commissie voorgestelde tekst

Detergens Beperkingen Datum waarop de 
beperking van 
toepassing wordt

Huishoudelijke 
wasmiddelen

Mogen niet in de handel worden 
gebracht indien het totale 
fosforgehalte 0,5 gewichtsprocent 
of meer bedraagt 

1 januari 2013

Amendement

Detergens Beperkingen Datum waarop de 
beperking van 
toepassing wordt

Huishoudelijke Mogen niet in de handel worden 1 januari 2013
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wasmiddelen gebracht indien het totale 
fosforgehalte 0,5 g P of meer per 
standaard wasmachinelading
bedraagt

Detergentia voor 
huishoudelijke 
vaatwasmachines

Mogen niet in de handel worden 
gebracht indien het totale 
fosforgehalte 0,5 gewichtsprocent 
P of meer bedraagt

1 januari 2018

Or. en
Motivering

Het uitdrukken van de limiet in maximaal 0,5 gram fosfor per standaardwasmachinelading en 
niet in 0,5 gewichtsprocent stimuleert een verdere compactering, een stuwende kracht achter 
duurzaamheid.
Aangezien er geen standaardwasmachinelading voor huishoudelijke vaatwasmachines bestaat, 
moet de limiet op 0,5 gewichtsprocent fosfor worden vastgesteld.

Amendement 39
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 648/2004
Bijlage VI bis

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bijlage VI bis

BEPERKINGEN OP HET GEHALTE AAN FOSFATEN EN ANDERE 
FOSFORVERBINDINGEN

Detergens Beperkingen Datum waarop de 
beperking van 
toepassing wordt

Huishoudelijke 
wasmiddelen

Mogen niet in de handel worden gebracht 
indien het totale fosforgehalte 0,5 
gewichtsprocent of meer bedraagt 

1 januari 2013

Amendement

Bijlage VI bis

BEPERKINGEN OP HET GEHALTE AAN FOSFATEN EN ANDERE 
FOSFORVERBINDINGEN

Detergens Beperkingen Datum waarop de 
beperking van toepassing 
wordt
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Huishoudelijke 
wasmiddelen

Mogen niet in de handel 
worden gebracht indien 
het totale fosforgehalte
0,2 gewichtsprocent of 
meer bedraagt 

1 januari 2013

Or. en
Motivering

De limiet van 0,2 gewichtsprocent wordt zonder problemen in Zweden gehanteerd. De Duitse 
producenten van huishoudelijke wasmiddelen hebben fosfor vrijwel geheel uitgebannen, hoewel 
het gebruik ervan in Duitsland niet geheel verboden is. De EU moet een norm voor alle lidstaten 
vaststellen die gebaseerd is op de ervaring in landen als Zweden of Duitsland.


