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Predlog spremembe 12
Vittorio Prodi, Julie Girling

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je v skladu s členom 16 
Uredbe (ES) št. 648/2004 v Poročilu o 
uporabi fosfatov Svetu in Evropskemu 
parlamentu ocenila uporabo fosfatov v 
detergentih6. Po nadaljnjih analizah je 
Komisija menila, da je treba uporabo 
fosfatov v detergentih za pranje perila v 
gospodinjstvu omejiti in tako zmanjšati 
vpliv fosfatov iz detergentov na tveganje 
evtrofikacije in znižati stroške 
odstranjevanja fosfatov v čistilnih 
napravah za odpadne vode. Tako 
zmanjšanje stroškov odtehta stroške 
reformulacije detergentov za pranje perila 
v gospodinjstvu z nadomestili za fosfate.

(1) Komisija je v skladu s členom 16 
Uredbe (ES) št. 648/2004 v Poročilu o 
uporabi fosfatov Svetu in Evropskemu 
parlamentu ocenila uporabo fosfatov v 
detergentih6. Po nadaljnjih analizah je 
Komisija menila, da je treba uporabo 
fosfatov v detergentih za pranje perila v 
gospodinjstvu omejiti in tako zmanjšati 
vpliv fosfatov iz detergentov na tveganje 
evtrofikacije in znižati stroške 
odstranjevanja fosfatov v čistilnih 
napravah za odpadne vode. Tako 
zmanjšanje stroškov odtehta stroške 
reformulacije detergentov za pranje perila 
v gospodinjstvu z nadomestili za fosfate. 
Vseeno pa je pomembna uporaba 
tehnologije in povezane opreme za 
pridobivanje fosforja, da bi se soočili s 
problemom pomanjkanja tega elementa.

Or. en

Predlog spremembe 13
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Učinkoviti nadomestki za detergente za 
pranje perila v gospodinjstvu na podlagi 
fosfatov vsebujejo le majhne količine 
drugih fosforjevih spojin, in sicer 
fosfonate, ki lahko v večjih količinah prav 
tako pomenijo skrb za okolje.

(2) Učinkoviti nadomestki za detergente v 
gospodinjstvu na podlagi fosfatov trenutno
vsebujejo le majhne količine drugih 
fosforjevih spojin, in sicer fosfonate ali 
druge sobilderje, kot so polikarboksilati. 
Te snovi niso enostavno biorazgradljive. V 
svojem mnenju z dne 29. maja 2007 z 
naslovom Površinsko neaktivne organske 
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sestavine in detergenti na osnovi zeolita 
(Non surfactant Organic Ingredients and 
Zeolite-based Detergents) je Znanstveni 
odbor za zdravstvena in okoljska tveganja 
ugotovil, da razpoložljive informacije ne 
zadostujejo za izključitev morebitnega 
tveganja zaradi teh snovi, in priporočil, 
naj se zagotovijo dodatne informacije za 
bolj temeljito in popolno oceno tveganja. 
Uporaba teh snovi v večjih količinah
zaradi omejitve uporabe fosfatov lahko 
ogrozi okolje.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba drugih sobilderjev trenutno velja za detergente za pranje perila v gospodinjstvu, pa 
tudi za detergente za strojno pranje posode v gospodinjstvu. Treba je omeniti ugotovitve 
znanstvenega odbora Evropske komisije, da utegnejo te sobilderji povzročiti okoljske težave 
in da je treba zagotoviti dodatne informacije.

Predlog spremembe 14
Julie Girling

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Učinkoviti nadomestki za detergente za 
pranje perila v gospodinjstvu na podlagi 
fosfatov vsebujejo le majhne količine 
drugih fosforjevih spojin, in sicer 
fosfonate, ki lahko v večjih količinah prav 
tako pomenijo skrb za okolje.

(2) Učinkoviti nadomestki za detergente za 
pranje perila v gospodinjstvu na podlagi 
fosfatov vsebujejo le majhne količine 
drugih fosforjevih spojin, in sicer 
fosfonate, ki imajo zelo posebno in 
ključno vlogo, zelo drugačno kot fosfati, 
in so prisotni v tako majhnih količinah, da 
zaenkrat ni prepričljivih dokazov o 
škodljivem učinku na vodno okolje.

Or. en

Predlog spremembe 15
Sabine Wils
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Učinkoviti nadomestki za detergente za 
pranje perila v gospodinjstvu na podlagi 
fosfatov vsebujejo le majhne količine 
drugih fosforjevih spojin, in sicer 
fosfonate, ki lahko v večjih količinah prav 
tako pomenijo skrb za okolje.

(2) Učinkoviti nadomestki za detergente za 
pranje perila v gospodinjstvu na podlagi 
fosfatov vsebujejo le majhne količine 
drugih fosforjevih spojin, in sicer 
fosfonate, ki lahko v večjih količinah prav 
tako pomenijo skrb za okolje, zlasti za 
vodna telesa in sedimente vodnih teles, 
zato jih mora Komisija dati preučiti.

Or. de

Predlog spremembe 16
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Razširitev omejitve obsega uporabe 
fosfatov in drugih fosfornih spojin z 
detergentov za pranje perila v 
gospodinjstvu na detergente za strojno 
pranje posode v gospodinjstvu ali 
detergente za uporabo v industriji ter 
ustanovah ni primerna, saj trenutno ni na 
voljo ustreznih tehničnih in ekonomsko 
uporabnih nadomestkov za fosfate v teh 
detergentih.

črtano

Or. lt

Predlog spremembe 17
Sabine Wils

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Razširitev omejitve obsega uporabe 
fosfatov in drugih fosfornih spojin z 
detergentov za pranje perila v 
gospodinjstvu na detergente za strojno 
pranje posode v gospodinjstvu ali 
detergente za uporabo v industriji ter 
ustanovah ni primerna, saj trenutno ni na 
voljo ustreznih tehničnih in ekonomsko
uporabnih nadomestkov za fosfate v teh 
detergentih.

(5) Na trgu so že na voljo učinkoviti 
detergenti za strojno pomivanje posode v 
gospodinjstvu z omejeno koncentracijo 
fosforja. 

Zato je primerna razširitev omejitve 
obsega uporabe fosfatov in drugih 
fosfornih spojin z detergentov za pranje 
perila v gospodinjstvu na detergente za 
strojno pomivanje posode v gospodinjstvu. 
Ker so tehnične in gospodarske razmere 
pri uporabi fosfatov v detergentih v 
industriji ter ustanovah drugačne kot pri 
uporabi v gospodinjstvih, bi bilo treba pri 
uvajanju mejnih vrednosti na tem 
področju predvideti daljše faze 
prilagajanja.

Or. de

Obrazložitev

V industriji so drugačne razmere kot v zasebnih gospodinjstvih, zato bi moralo tudi to 
področje prispevati k zmanjševanju uporabe fosfornih spojin.

Predlog spremembe 18
Julie Girling

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Razširitev omejitve obsega uporabe
fosfatov in drugih fosfornih spojin z 
detergentov za pranje perila v 
gospodinjstvu na detergente za strojno 
pranje posode v gospodinjstvu ali 

(5) Čeprav je trenutno na trgu na 
razpolago omejeno število formulacij za 
strojno pranje posode brez fosfatov, je 
zaradi hitrih inovacij in konkurence v 
industriji možno, da bodo ti produkti na 
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detergente za uporabo v industriji ter 
ustanovah ni primerna, saj trenutno ni na 
voljo ustreznih tehničnih in ekonomsko 
uporabnih nadomestkov za fosfate v teh 
detergentih.

voljo v bližnji prihodnosti. Zato je 
primerno razmisliti o uvedbi prepovedi 
fosfatov v formulacijah za strojno pranje 
posode v naslednjem desetletju.

Or. en

Predlog spremembe 19
Frédérique Ries

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Razširitev omejitve obsega uporabe 
fosfatov in drugih fosfornih spojin z 
detergentov za pranje perila v 
gospodinjstvu na detergente za strojno 
pranje posode v gospodinjstvu ali 
detergente za uporabo v industriji ter 
ustanovah ni primerna, saj trenutno ni na 
voljo ustreznih tehničnih in ekonomsko 
uporabnih nadomestkov za fosfate v teh 
detergentih.

(5) Razširitev omejitve obsega uporabe 
fosfatov in drugih fosfornih spojin z 
detergentov za pranje perila v 
gospodinjstvu na detergente za strojno 
pranje posode v gospodinjstvu ali 
detergente za uporabo v industriji ter 
ustanovah ni primerna, saj trenutno ni na 
voljo ustreznih tehničnih in ekonomsko 
uporabnih nadomestkov za fosfate v teh 
detergentih. Primerno pa je, da bi fosfate 
izključili iz novih meril za dodelitev 
ekološke oznake tako za detergente za 
strojno pranje posode kot za detergente za 
strojno pranje perila.

Or. fr

Obrazložitev

Pozdraviti je treba, da so fosfati izrecno izključeni iz novih meril za dodelitev ekološke oznake 
za detergente, ki jih je določila Evropska komisija. S tem se je izboljšala nekoliko vprašljiva 
politika, ki je pri dodelitvi ekološke oznake dopuščala, da so lahko detergenti za strojno 
pranje posode vsebovali manj kot 10 gramov fosfatov na cikel, detergenti za strojno pranje 
perila pa manj kot 25 gramov na cikel.

Predlog spremembe 20
Julie Girling
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Primerno je zagotoviti odloženo 
izvajanje nekaterih omejitev iz te Uredbe in 
tako omogočiti izvajalcem, zlasti malim in 
srednje velikim podjetjem, da reformulirajo 
svoje detergente za pranje perila v 
gospodinjstvu na podlagi fosfatov z 
uporabo nadomestkov med običajnim 
ciklom reformulacije in tako 
minimalizirajo stroške.

(9) Primerno je zagotoviti odloženo 
izvajanje nekaterih prepovedi iz te uredbe 
in tako omogočiti izvajalcem, zlasti malim 
in srednje velikim podjetjem, da 
reformulirajo svoje detergente za pranje 
perila v gospodinjstvu na podlagi fosfatov 
z uporabo nadomestkov med običajnim 
ciklom reformulacije in tako 
minimalizirajo stroške.

Or. en

Predlog spremembe 21
Bill Newton Dunn

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Vendar morajo države članice ravnati 
v skladu z Direktivo Evropskega 
parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 
23. oktobra 2000 o določitvi okvira za 
ukrepe Skupnosti na področju vodne 
politike1, in sicer z uporabo primernih 
sistemov za čiščenje vode ter predvsem 
tako, da čistilne naprave opremijo s 
terciarno fazo čiščenja v skladu z 
Direktivo Sveta 91/271/EGS z dne 21. 
maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne 
vode2. To je pomembno za zagotovitev 
dobre kakovosti evropskih voda in 
predvsem za zmanjšanje točkovnega 
odlaganja fosfatov. 
1 UL L 327, 22.12.2000, str. 1.
2 UL L 135 30.05.1991, str. 40.

Or. en
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Predlog spremembe 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) V akcijskem načrtu Helsinške 
komisije za Baltsko morje, sprejetem 
15. novembra 2007, in v sporočilu 
Komisije z dne 10. junija 2009 o strategiji 
Evropske unije za območje Baltskega 
morja je opozorjeno, da je treba za 
zmanjšanje že nevarno velike evtrofikacije 
v tem morju ustrezno nadomestiti fosfate 
iz gospodinjstev z drugimi snovmi, tako da 
se bo zmanjšal dotok hranil (predvsem 
fosfatov) v morje, tovrstni ukrepi pa bi 
pripomogli tudi k zmanjšanju 
evtrofikacije v drugih morjih.

Or. lt

Predlog spremembe 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9c) Ker so detergenti za strojno pranje 
posode v gospodinjstvu, ki vsebujejo 
fosfate, samo del fosfatov, ki povzročajo 
evtrofikacijo morij, je treba za 
obvarovanje morskega okolja močno 
zmanjšati tudi količino fosfatov iz drugih 
virov, ki pritekajo v morja.

Or. lt
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Predlog spremembe 24
Julie Girling

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 1 – odstavek 2 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– omejitve vsebnosti fosfatov in drugih 
fosfornih spojin v detergentih.

– omejitve ali prepovedi vsebnosti fosfatov 
in drugih fosforjevih spojin v detergentih.

Or. en

Predlog spremembe 25
Bill Newton Dunn

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členi 13a, 13b in 13c sprejme 
spremembe, potrebne za spreminjanje 
prilog zaradi znanstvenega in tehničnega 
napredka. Komisija bo, če je le mogoče, 
uporabljala evropske standarde.

1. Komisija je pooblaščena, da z 
delegiranimi akti v skladu s členom 13a
sprejme spremembe, potrebne za 
spreminjanje prilog zaradi znanstvenega in 
tehničnega napredka. Pri tem, če je le 
mogoče, uporablja evropske standarde.

2. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členi 13a, 13b in 13c sprejme 
spremembe prilog k tej uredbi glede 
detergentov na osnovi topil.

2. Komisija je pooblaščena, de z 
delegiranimi akti v skladu s členom 13a
sprejme potrebne spremembe prilog k tej 
uredbi glede detergentov na osnovi topil.

3. Kadar Znanstveni odbor za kozmetične 
in neprehrambene proizvode, ki so 
namenjeni potrošnikom glede na tveganje 
pozneje določi posamezne omejitve 
koncentracij dišavnih alergenov, bo
Komisija ustrezno in v skladu s členi 13a, 
13b in 13c spremenila omejitev 0,01 %, 
opredeljeno v oddelku A Priloge VII.

3. Kadar Znanstveni odbor za kozmetične 
in neprehrambene proizvode, ki so 
namenjeni potrošnikom, glede na tveganje 
pozneje določi posamezne omejitve 
koncentracij dišavnih alergenov, ima
Komisija pooblastilo, da ustrezno in v 
skladu s členom 13a sprejme delegirane 
akte in spremeni omejitev 0,01 %, 
opredeljeno v oddelku A Priloge VII.
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Or. en

Predlog spremembe 26
Bill Newton Dunn

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 648/2004
Členi 13a, 13b in 13c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Vstavijo se naslednji členi 13a, 13b in 
13c:

(6) Vstavi se naslednji člen:

„Člen 13a „Člen 13a
Izvajanje prenosa Izvajanje prenosa

1. Komisiji se pooblastilo za sprejemanje
delegiranih aktov iz člena 13 podeli za 
nedoločen čas.

1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov iz člena 13 se Komisiji dodeli pod 
pogoji iz tega člena.

1a. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 13 se prenese na Komisijo 
za nedoločen čas od ...*.
1b. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 13 lahko kadarkoli prekliče 
Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo 
o preklicu navedeno pooblastilo preneha 
veljati. Odločitev začne učinkovati dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 
na dan, ki je v njej določen. Odločitev ne 
vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

2. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o 
tem takoj uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.

2. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o 
tem takoj uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.

3. Kot pooblastilo Komisiji za sprejemanje 
delegiranih aktov veljajo pogoji iz 
členov 13b in 13c.

3. Delegirani akti, sprejeti v skladu s 
členom 13, začnejo veljati samo, če 
Evropski parlament ali Svet ne sporočita 
svojega nasprotovanja v roku dveh 
mesecev od uradnega sporočila o aktu 
Evropskemu parlamentu in Svetu, ali če 
pred iztekom omenjenega roka Evropski 
parlament in Svet oba seznanita Komisijo, 
da ne nameravata nasprotovati sprejetju 
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aktov. Na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta se ta rok podaljša za dva meseca.
* UL: vstaviti datum začetka veljavnosti te 
uredbe.“ 

Člen 13 b
Preklic prenosa
1. Evropski parlament ali Svet lahko 
kadar koli prekličeta pooblastilo iz 
člena 13.
2. Institucija, ki je začela notranji 
postopek o morebitnem preklicu prenosa 
pristojnosti, o tem obvesti drugo 
institucijo in Komisijo v razumnem času 
pred sprejetjem končne odločitve, pri 
čemer navede, katero pooblastilo bi lahko 
bilo preklicano in razloge za preklic.
3. S sklepom o preklicu prenehajo veljati 
pooblastila, podrobno določena v 
navedenem sklepu. Veljati začne 
nemudoma ali na dan, določen v 
navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. 
Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.
Člen 13c
Ugovori proti delegiranim aktom
1. Evropski parlament in Svet lahko 
ugovarjata delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od dne uradnega obvestila. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
se to obdobje podaljša za en mesec. 
2. Če do konca navedenega obdobja niti 
Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotujeta delegiranemu aktu, se ta 
objavi v Uradnem listu Evropske unije in 
začne veljati na dan, določen v 
delegiranem aktu. Delegirani akt se lahko 
objavi v Uradnem listu Evropske unije in 
začne veljati pred koncem navedenega 
obdobja, če Evropski parlament in Svet 
obvestita Komisijo, da mu ne nameravata 
nasprotovati.
3. Če Evropski parlament ali Svet 
ugovarja delegiranemu aktu, ta akt ne 
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začne veljati. Institucija, ki ugovarja 
delegiranemu aktu, svojo odločitev 
utemelji.“

Or. en

Predlog spremembe 27
Rovana Plumb

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 13 c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski parlament in Svet lahko 
ugovarjata delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od dne uradnega obvestila. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se 
to obdobje podaljša za en mesec.

1. Evropski parlament in Svet lahko 
ugovarjata delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od dne uradnega obvestila. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se 
to obdobje podaljša za dva meseca.

Or. ro

Predlog spremembe 28
Julie Girling

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko ohranijo ali določijo
nacionalna pravila glede omejitev 
vsebnosti fosfatov in drugih fosfornih
spojin v detergentih, za katere niso 
navedene omejitve vsebnosti v Prilogi VIa, 
kadar je to upravičeno na podlagi zaščite 
vodnega okolja in kadar so na voljo 
ustrezna tehnična in ekonomska 
nadomestila.

Države članice lahko ohranijo nacionalna 
pravila glede omejitev vsebnosti fosfatov 
in drugih fosforjevih spojin v detergentih, 
za katere niso navedene omejitve vsebnosti 
v Prilogi VIa, kadar je to upravičeno na 
podlagi zaščite vodnega okolja in kadar so 
na voljo ustrezna tehnična in ekonomska 
nadomestila.
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Or. en

Predlog spremembe 29
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 16 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do decembra 2013 oceni 
uporabo fosfonatov in polikarboksilatov v 
detergentih, o tem poda poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu ter po 
potrebi predloži zakonodajni predlog z 
namenom njihove postopne opustitve ali 
omejitve na specifične uporabe.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s priporočili znanstvenega odbora Evropske komisije je potrebna dodatna ocena za 
fosfonate in polikarboksilate, saj okoljskega tveganja ni mogoče izključiti. Njihovo uporabo 
naj torej ponovno preuči Komisija.

Predlog spremembe 30
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija bo do 31. decembra 2014 
ocenila, podala poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu o uporabi fosfatov in 
drugih fosfornih spojin v detergentih za 
strojno pranje posode ter po potrebi 
predložila zakonodajni predlog z namenom 
njihove postopne opustitve ali omejitve na 

Komisija do 31. decembra 2016 oceni 
uporabo fosfatov in drugih fosforjevih 
spojin v detergentih za uporabo v 
industriji in ustanovah, o tem poda 
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu 
ter po potrebi predloži zakonodajni predlog 
za njihovo postopno opustitev ali omejitev 
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specifične uporabe. na specifične uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili skladen pristop je primerno preučiti tudi uporabo fosfatov in drugih 
fosforjevih spojin v detergentih za uporabo v industriji in ustanovah.

Predlog spremembe 31
Christa Klaß

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija bo do 31. decembra 2014 
ocenila, podala poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu o uporabi fosfatov in 
drugih fosfornih spojin v detergentih za 
strojno pranje posode ter po potrebi 
predložila zakonodajni predlog z namenom 
njihove postopne opustitve ali omejitve na 
specifične uporabe.

Komisija do 31. decembra 2014 oceni, 
podala poročilo Evropskemu parlamentu in 
Svetu o uporabi fosfatov in drugih 
fosfornih spojin v detergentih za strojno 
pranje posode ter po potrebi predložila 
zakonodajni predlog z namenom njihove 
opustitve ali omejitve na specifične 
uporabe. V poročilu so ocenjeni učinki 
kemikalij, uporabljenih v spojinah brez 
fosfatov, poraba vode in energije v fazi 
potrošniške porabe (pralni krog), 
higienski vidiki, ekonomski stroški za 
potrošnike, stroški reformulacije in 
posledice za mala in srednja podjetja.

Or. de

Predlog spremembe 32
Frédérique Ries

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 16
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija bo do 31. decembra 2014
ocenila, podala poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu o uporabi fosfatov in 
drugih fosfornih spojin v detergentih za 
strojno pranje posode ter po potrebi 
predložila zakonodajni predlog z namenom 
njihove postopne opustitve ali omejitve na 
specifične uporabe.

Komisija bo do 31. decembra 2013 ocenila
in podala poročilo Evropskemu parlamentu 
in Svetu o uporabi fosfatov in drugih 
fosfornih spojin v detergentih za strojno 
pranje posode v gospodinjstvu na podlagi 
študije o življenjskem ciklu teh 
detergentov ter ob upoštevanju 
nestrupenosti in učinkovitosti 
nadomestnih proizvodov. Po potrebi bo 
predložila zakonodajni predlog z namenom 
njihove postopne opustitve ali omejitve na 
specifične uporabe.

Or. fr

Obrazložitev

Med izmenjavo mnenj na seji parlamentarnega odbora 18. aprila 2011 je predstavnik 
Evropske komisije pojasnil, da glede na sedanje znanstvene dosežke in različno kakovost 
evropske vode, katere trdota se od regije do regije razlikuje, prepoved uporabe fosfatov v 
detergentih za strojno pranje posode zaenkrat ni utemeljena.

Predlog spremembe 33
Rovana Plumb

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija bo do 31. decembra 2014
ocenila, podala poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu o uporabi fosfatov in 
drugih fosfornih spojin v detergentih za
strojno pranje posode ter po potrebi 
predložila zakonodajni predlog z namenom 
njihove postopne opustitve ali omejitve na 
specifične uporabe.

Komisija do 31. decembra 2016 oceni
uporabo fosfatov in drugih fosfornih spojin 
v detergentih za uporabo v industriji in 
ustanovah, poda poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu o uporabi fosfatov in 
drugih fosfornih spojin v detergentih za
uporabo v industriji in ustanovah ter po 
potrebi predloži zakonodajni predlog za 
njihovo postopno opustitev ali omejitev na 
specifične uporabe.
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Or. ro

Predlog spremembe 34
Sabine Wils

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija bo do 31. decembra 2014 
ocenila, podala poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu o uporabi fosfatov in 
drugih fosfornih spojin v detergentih za 
strojno pranje posode ter po potrebi
predložila zakonodajni predlog z namenom 
njihove postopne opustitve ali omejitve na 
specifične uporabe.

Komisija do 31. decembra 2014 oceni 
alternative detergentom za pranje perila 
in strojno pranje posode v gospodinjstvu 
na osnovi fosfatov glede na njihovo 
okoljsko sprejemljivost, zlasti v zvezi z 
učinki v čistilnih napravah in vodnih 
telesih ter sedimentih vodnih teles ter po 
potrebi predloži zakonodajni predlog z 
namenom postopne opustitve fosfatov in 
drugih fosfornih spojin v sredstvih za 
pranje perila in strojno pranje posode v 
gospodinjstvu ali njihove omejitve na 
specifične uporabe.

Or. de
Predlog spremembe 35
Åsa Westlund

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 16 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Komisija do 31. decembra 2016 
oceni, poda poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu ter po potrebi 
predloži zakonodajni predlog za omejitev 
na 0,2 % fosforjevih spojin v detergentih 
za pranje perila v gospodinjstvu in za 
strojno pranje posode v gospodinjstvu.

Or. en
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Obrazložitev

Komisija naj po potrebi predlaga omejitev na 0,2 % fosforjevih spojin v detergentih za pranje 
perila v gospodinjstvu in za strojno pranje posode v gospodinjstvu, da bi zagotovila visoko 
zaščito okolja in človekovega zdravja. Glede na to, da na Švedskem ta omejitev že obstaja, je 
to izvedljivo tudi v EU.

Predlog spremembe 36
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 648/2004
Priloga VIa

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

PRILOGA VIa

OMEJITVE VSEBNOSTI FOSFATOV IN DRUGIH FOSFORNIH SPOJIN

Detergent Omejitve Datumi, od katerih veljajo 
omejitve

Detergenti za pranje perila 
v gospodinjstvu

Se ne bodo tržili, če je 
skupna vsebnost fosforja 
enaka ali večja od 0,5 %, 
preračunano na maso. 

1. januar 2013

Predlog spremembe

Priloga VIa

OMEJITVE VSEBNOSTI FOSFATOV IN DRUGIH FOSFORJEVIH SPOJIN

Detergent Omejitve Datumi, od katerih veljajo 
omejitve

Detergenti za pranje perila 
v gospodinjstvu

Se ne bodo tržili, če je 
skupna vsebnost fosforja 
enaka ali večja od 0,4 %, 
preračunano na maso, ali 
je enaka ali večja od 
0,4 grama na standardno 
polnitev pralnega stroja, 
kakor je določena v 
oddelku B Priloge VII, 
karkoli je nižje

1. januar 2013

Detergenti za strojno 
pomivanje posode v 

Se ne bodo tržili, če je 
skupna vsebnost fosforja 

1. januar 2014
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gospodinjstvu enaka ali večja od 0,5 %, 
preračunano na maso. 

Or. en

Obrazložitev

Koncentracija je zaželena, a verjetno že dosega svoje meje. Zato ne gre za oviranje dodatne 
koncentracije, ampak za njeno splošno zagotovitev. Najvišji odstotek, na osnovi cilja 
Združenega kraljestva, je treba dopolniti z omejitvijo v gramih. 

Uporabo fosfatov in drugih fosforjevih spojin je primerno omejiti tudi v detergentih za 
pomivanje posode. Ker je nadomeščanje napredovalo manj kot pri detergentih za pranje 
perila, je treba zagotoviti malo več časa. Ker pa velika ter mala in srednja podjetja že nudijo 
alternative, bi moralo eno leto zadostovati.

Predlog spremembe 37
Bill Newton Dunn

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 648/2004
Priloga VIa

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

OMEJITVE VSEBNOSTI FOSFATOV IN DRUGIH FOSFORNIH SPOJIN
Detergent Omejitve Datumi, od katerih 

veljajo omejitve
Detergenti za pranje 
perila v gospodinjstvu

Se ne bodo tržili, če je skupna 
vsebnost fosforja enaka ali večja od 
0,5 %, preračunano na maso. 

1. januar 2013

Predlog spremembe

OMEJITVE VSEBNOSTI FOSFATOV IN DRUGIH FOSFORJEVIH SPOJIN
Detergent Omejitve Datumi, od katerih 

veljajo omejitve
Detergenti za pranje 
perila v gospodinjstvu

Se ne bodo tržili, če je skupna 
vsebnost fosforja enaka ali večja od 
0,5 grama na standardno polnitev 
pralnega stroja, kakor je določena 
v oddelku B Priloge VII.

1. januar 2013

Detergenti za strojno 
pomivanje posode v 
gospodinjstvu

Se ne bodo tržili, če je skupna 
vsebnost fosforja enaka ali večja 
od 0,5 grama na standardno dozo. 
Standardna doza je priporočena 
doza v gramih ali mililitrih za 
normalno umazano posodo ne 

1. januar 2015
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glede na trdoto vode v polnem 
pomivalnem stroju za 12 
pogrinjkov. To izključuje 
priporočila o doziranju ali 
proizvode za predhodno pranje.
Prav tako izključuje sredstva za 
izpiranje, ki se uporabljajo pri 
zadnjem izpiranju.

Or. en

Obrazložitev

V izdelkih brez fosfatov se uporabljajo nekatere sestavine na osnovi fosforja, kot na primer 
fosfonati. Zaradi učinka koncentracije v koncentriranih proizvodih je lahko meja 0,5 % 
presežena. Zato omejitev, izražena kot 0,5 g fosforja na standardno polnitev pralnega stroja, 
preprečuje oviranje dodatne koncentracije, ki je ključno gonilo trajnosti.

Primerno je tudi omejiti uporabo fosfatov in drugih fosforjevih spojin v detergentih za strojno 
pomivanje posode v gospodinjstvu ter iz že omenjenih razlogov izraziti omejitev v gramih.

Predlog spremembe 38
Julie Girling

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 648/2004
Priloga VIa

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Detergent Omejitve Datumi, od katerih 
veljajo omejitve

Detergenti za pranje 
perila v gospodinjstvu

Se ne bodo tržili, če je skupna 
vsebnost fosforja enaka ali večja od 
0,5 %, preračunano na maso. 

1. januar 2013

Predlog spremembe

Detergent Omejitve Datumi, od katerih 
veljajo omejitve

Detergenti za pranje 
perila v gospodinjstvu

Se ne bodo tržili, če je skupna 
vsebnost fosforja enaka ali večja od 
0,5 grama na standardno polnitev 
pralnega stroja.

1. januar 2013

Detergenti za strojno 
pomivanje posode v 

Se ne bodo tržili, če je skupna 
vsebnost fosforja enaka ali večja 

1. januar 2018
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gospodinjstvu od 0,5 %, preračunano na maso.

Or. en

Obrazložitev

Izražanje omejitve za detergente za pranje perila v gospodinjstvu z največ 0,5 grama fosforja 
na standardno polnitev pralnega stroja in ne z 0,5 %, preračunano na maso, industrijo 
dodatno spodbuja h koncentraciji, ki je ključno gonilo trajnosti. 

Ker za detergente za strojno pomivanje posode ni določene standardne polnitve, bi morala 
biti vsebnost fosforja omejena na 0,5 %, preračunano na maso.

Predlog spremembe39
Sabine Wils

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 648/2004
Priloga VIa

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Priloga VIa

OMEJITVE VSEBNOSTI FOSFATOV IN DRUGIH FOSFORNIH SPOJIN

Detergent Omejitve Datumi, od katerih veljajo 
omejitve

Detergenti za pranje perila 
v gospodinjstvu

Se ne bodo tržili, če je 
skupna vsebnost fosforja 
enaka ali večja od 0,5 %, 
preračunano na maso. 

1. januar 2013

Predlog spremembe

Priloga VIa

OMEJITVE VSEBNOSTI FOSFATOV IN DRUGIH FOSFORJEVIH SPOJIN

Detergent Omejitve Datumi, od katerih veljajo 
omejitve

Detergenti za pranje perila 
v gospodinjstvu

Se ne bodo tržili, če je 
skupna vsebnost fosforja 
enaka ali večja od 0,2 %, 
preračunano na maso. 

1. januar 2013

Or. en
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Obrazložitev

Omejitev 0,2 % se brez težav uporablja na Švedskem. Nemški proizvajalci detergentov za 
pranje perila v gospodinjstvu so skoraj popolnoma opustili fosfor, čeprav njegova uporaba v 
Nemčiji ni popolnoma prepovedana. EU bi morala na podlagi izkušenj iz držav, kot sta 
Švedska in Nemčija, določiti standard za vse države članice.


