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Ändringsförslag 12
Vittorio Prodi, Julie Girling

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen har i enlighet med 
artikel 16 i förordning (EG) nr 648/2004 
bedömt användningen av fosfater i tvätt-
och rengöringsmedel i rapporten till rådet 
och Europaparlamentet beträffande 
användning av fosfater. Efter ytterligare 
analyser har kommissionen konstaterat att 
användningen av fosfater i tvättmedel för 
hushållsbruk bör begränsas för att minska 
det bidrag fosfater i tvätt- och 
rengöringsmedel ger till eutrofieringsrisken 
och för att minska kostnaderna för 
avlägsnandet av fosfater i 
avloppsreningsanläggningar.
Besparingarna uppväger kostnaden för att 
ändra på sammansättningen av tvättmedel 
för hushållsbruk med alternativ till fosfater.

(1) Kommissionen har i enlighet med 
artikel 16 i förordning (EG) nr 648/2004 
bedömt användningen av fosfater i tvätt-
och rengöringsmedel i rapporten till rådet 
och Europaparlamentet beträffande 
användning av fosfater. Efter ytterligare 
analyser har kommissionen konstaterat att 
användningen av fosfater i tvättmedel för 
hushållsbruk bör begränsas för att minska 
det bidrag fosfater i tvätt- och 
rengöringsmedel ger till eutrofieringsrisken 
och för att minska kostnaderna för 
avlägsnandet av fosfater i 
avloppsreningsanläggningar.
Besparingarna uppväger kostnaden för att 
ändra på sammansättningen av tvättmedel 
för hushållsbruk med alternativ till fosfater.
Det är dock avgörande att teknik och 
tillhörande utrustning för återvinning av 
fosfor införs för att lösa problemet med att 
det råder brist på detta grundämne.

Or. en

Ändringsförslag 13
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Effektiva alternativ till fosforbaserade 
tvättmedel för hushållsbruk kräver små 
mängder andra fosforföreningar, nämligen 
fosfonater som kan vara skadliga för 
miljön om de används i större mängder.

(2) Effektiva alternativ till fosforbaserade 
tvätt- och rengöringsmedel för 
hushållsbruk kräver för närvarande små 
mängder andra fosforföreningar, nämligen 
fosfonater, eller andra komplexbildare, 
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såsom polykarboxylater. Dessa ämnen är 
inte biologiskt lättnedbrytbara. Den 
vetenskapliga kommittén för hälso- och 
miljörisker fann i sitt yttrande av den 
29 maj 2007 med titeln ”Non surfactant 
Organic Ingredients and Zeolite-based 
Detergents” (icke-ytaktiva organiska 
beståndsdelar och zeolitbaserade tvätt-
och rengöringsmedel) att den tillgängliga 
informationen inte räckte för att utesluta 
potentiella risker utgående från dessa 
ämnen och rekommenderade att 
ytterligare information tas fram för en 
mer noggrann och fullständig bedömning. 
Om dessa ämnen skulle användas i större 
mängder till följd av begränsningen av 
användningen av fosfater skulle detta 
kunna vara skadligt för miljön.

Or. en

Motivering

Användningen av andra komplexbildare gäller för närvarande inte bara för tvättmedel för 
hushållsbruk utan också för maskindiskmedel för hushållsbruk. Det är viktigt att hänvisa till 
resultaten från Europeiska kommissionens berörda vetenskapliga kommitté, som tyder på att 
dessa komplexbildare mycket väl kan orsaka miljöproblem, samt till kommitténs anslutande 
rekommendation att man bör ta fram ytterligare information.

Ändringsförslag 14
Julie Girling

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Effektiva alternativ till fosforbaserade 
tvättmedel för hushållsbruk kräver små 
mängder andra fosforföreningar, nämligen 
fosfonater som kan vara skadliga för 
miljön om de används i större mängder.

(2) Effektiva alternativ till fosforbaserade 
tvättmedel för hushållsbruk kräver små 
mängder andra fosforföreningar, nämligen 
fosfonater, som spelar en mycket speciell 
och avgörande roll, som skiljer sig mycket 
åt från den roll fosfater spelar, och som 
finns närvarande i så minimala mängder
att det för närvarande inte finns några 
övertygande bevis som pekar på någon 
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slags skadlig effekt på vattenmiljön.

Or. en

Ändringsförslag 15
Sabine Wils

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Effektiva alternativ till fosforbaserade 
tvättmedel för hushållsbruk kräver små 
mängder andra fosforföreningar, nämligen 
fosfonater som kan vara skadliga för 
miljön om de används i större mängder.

(2) Effektiva alternativ till fosforbaserade 
tvättmedel för hushållsbruk kräver små 
mängder andra fosforföreningar, nämligen 
fosfonater som kan vara skadliga för 
miljön om de används i större mängder, 
särskilt för vattenmiljön och sediment i 
vatten, och bör därför utredas på uppdrag 
av kommissionen.

Or. de

Ändringsförslag 16
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Man bör inte utöka begränsningen av 
användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i tvättmedel för 
hushållsbruk till att även omfatta 
maskindiskmedel för hushållsbruk eller 
tvätt- och rengöringsmedel avsedda att 
användas inom industrin och vid 
institutioner, eftersom lämpliga, tekniskt 
och ekonomiskt genomförbara alternativ 
till användningen av fosfater i dessa tvätt-
och rengöringsmedel ännu inte finns 
tillgängliga.

utgår

Or. lt
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Ändringsförslag 17
Sabine Wils

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Man bör inte utöka begränsningen av 
användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i tvättmedel för 
hushållsbruk till att även omfatta 
maskindiskmedel för hushållsbruk eller 
tvätt- och rengöringsmedel avsedda att 
användas inom industrin och vid 
institutioner, eftersom lämpliga, tekniskt 
och ekonomiskt genomförbara alternativ 
till användningen av fosfater i dessa tvätt-
och rengöringsmedel ännu inte finns 
tillgängliga.

(5) Det finns redan nu effektiva 
maskindiskmedel för hushållsbruk med 
begränsad fosforhalt på marknaden. 

Man bör därför utöka begränsningen av 
användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i tvättmedel för 
hushållsbruk till att även omfatta 
maskindiskmedel för hushållsbruk. 
Eftersom de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna vid användning av 
fosfater i tvätt- och rengöringsmedel 
avsedda att användas inom industrin och 
vid institutioner skiljer sig från 
användningen av dessa för hushållsbruk
bör man vid införandet av gränsvärden på 
detta område ta hänsyn till längre 
anpassningsperioder.

Or. de

Motivering

Det råder andra förutsättningar inom industrin än i hushållen, men industrin bör också bidra 
till att användningen av fosforföreningar minskar.

Ändringsförslag 18
Julie Girling
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Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Man bör inte utöka begränsningen av 
användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i tvättmedel för 
hushållsbruk till att även omfatta
maskindiskmedel för hushållsbruk eller 
tvätt- och rengöringsmedel avsedda att 
användas inom industrin och vid 
institutioner, eftersom lämpliga, tekniskt 
och ekonomiskt genomförbara alternativ 
till användningen av fosfater i dessa tvätt-
och rengöringsmedel ännu inte finns 
tillgängliga.

(5) Trots att det för närvarande endast 
finns ett begränsat antal kommersiellt 
tillgängliga fosfatfria maskindiskmedel 
för hushållsbruk är det, på grund av hög 
innovationstakt och konkurrens i 
branschen, sannolikt att fosfatfria 
maskindiskmedel blir tillgängliga inom 
överskådlig framtid. Det är därför 
passande att överväga att införa ett förbud 
mot fosfater i sammansättningar för 
maskindiskmedel inom tio år.

Or. en

Ändringsförslag 19
Frédérique Ries

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Man bör inte utöka begränsningen av 
användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i tvättmedel för 
hushållsbruk till att även omfatta 
maskindiskmedel för hushållsbruk eller 
tvätt- och rengöringsmedel avsedda att 
användas inom industrin och vid 
institutioner, eftersom lämpliga, tekniskt 
och ekonomiskt genomförbara alternativ 
till användningen av fosfater i dessa tvätt-
och rengöringsmedel ännu inte finns 
tillgängliga.

(5) Man bör inte utöka begränsningen av 
användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i tvättmedel för 
hushållsbruk till att även omfatta 
maskindiskmedel för hushållsbruk eller 
tvätt- och rengöringsmedel avsedda att 
användas inom industrin och vid 
institutioner, eftersom lämpliga, tekniskt 
och ekonomiskt genomförbara alternativ 
till användningen av fosfater i dessa tvätt-
och rengöringsmedel ännu inte finns 
tillgängliga. Det är dock lämpligt att 
utesluta fosfater från de nya kriterierna 
för tilldelning av EU:s miljömärke till 
maskindiskmedel för hushållsbruk liksom 
till tvättmedel för hushållsbruk.

Or. fr
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Motivering

Det är positivt att de nya kriterierna som Europeiska kommissionen fastställt för tilldelning 
av EU:s miljömärke för tvätt- och rengöringsmedel uttryckligen utesluter fosfater. Härigenom 
korrigeras en politik kring vilken en hel del frågetecken uppkommit: Hittills har EU:s 
miljömärke medgett att maskindiskmedel för hushållsbruk innehåller upp till 10 gram fosfat
per disk, liksom att tvättmedel för hushållsbruk innehåller upp till 25 gram fosfat per tvätt.

Ändringsförslag 20
Julie Girling

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det är lämpligt att skjuta upp 
tillämpningen av den begränsning som 
fastställs i denna förordning för att 
möjliggöra för aktörer, särskilt små och 
medelstora företag, att ändra 
sammansättningen på sina fosfatbaserade 
tvättmedel för hushållsbruk med alternativ 
inom ramen för den normala 
produktutvecklingsprocessen för att minska 
kostnaderna.

(9) Det är lämpligt att skjuta upp 
tillämpningen av det förbud som fastställs i 
denna förordning för att möjliggöra för 
aktörer, särskilt små och medelstora 
företag, att ändra sammansättningen på 
sina fosfatbaserade tvättmedel för 
hushållsbruk med alternativ inom ramen 
för den normala 
produktutvecklingsprocessen för att minska 
kostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 21
Bill Newton Dunn

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Medlemsstaterna är emellertid 
skyldiga att följa Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område1 genom att 
tillämpa tillräckliga och lämpliga system 
för rening av vatten och, framför allt, 
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utrusta avloppsreningsverk med ett tredje 
reningssteg i enlighet med rådets 
direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 
om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse2. Detta är av avgörande 
betydelse för att garantera god kvalitet på 
de europeiska vattnen och, framför allt, 
minska utsläpp av fosfat från punktkällor.
___________
1 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 EGT L 135, 30.5.1991, s. 40.

Or. en

Ändringsförslag 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) I den handlingsplan för Östersjön 
som antogs den 15 november 2007 av 
Helsingforskommissionen och i 
kommissionens meddelande av den 
10 juni 2009 om EU:s strategi för 
Östersjöområdet hänvisas till att de 
fosfater som ingår i tvättmedel för 
hushållsbruk måste ersättas på ett 
lämpligt sätt av andra ämnen för att 
minska eutrofieringen av Östersjön, som 
uppnått en farligt hög nivå, och att 
utsläppen av näringsämnen (särskilt 
fosfater) i havet måste minskas, med 
hänsyn till att denna typ av åtgärder också 
leder till minskad eutrofiering i andra 
hav.

Or. lt

Ändringsförslag 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė



PE464.931v02-00 10/24 AM\867925SV.doc

SV

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9c) Eftersom de fosfater som ingår i 
tvättmedel för hushållsbruk endast utgör 
en mindre del av de fosfater som orsakar 
eutrofiering av haven måste också 
mängden fosfater som hamnar i haven 
och härrör från andra källor minskas 
kraftigt för att skydda havsmiljön.

Or. lt

Ändringsförslag 24
Julie Girling

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 1 – punkt 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Begränsningar av mängden fosfater och 
andra fosforföreningar i tvätt- och 
rengöringsmedel.”

– Begränsningar av eller förbud mot halter
av fosfater och andra fosforföreningar i 
tvätt- och rengöringsmedel.”

Or. en

Ändringsförslag 25
Bill Newton Dunn

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 13a, 13b 
och 13c, anta ändringar som är nödvändiga 

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 13a, 
med avseende på ändringar som är 
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för att anpassa bilagorna till vetenskapliga 
och tekniska framsteg. Kommissionen ska 
om möjligt använda europeiska standarder.

nödvändiga för att anpassa bilagorna till 
vetenskapliga och tekniska framsteg. 
Kommissionen ska om möjligt använda 
europeiska standarder.

2. Kommissionen får, genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 13a, 13b 
och 13c, anta ändringar av bilagorna till 
denna förordning vad gäller 
lösningsmedelsbaserade tvätt- och 
rengöringsmedel.

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 13a, 
med avseende på nödvändiga ändringar av 
bilagorna till denna förordning vad gäller 
lösningsmedelsbaserade tvätt- och 
rengöringsmedel.

3. Om individuella riskbaserade 
koncentrationsgränser för 
doftämnesallergener upprättas av 
vetenskapliga kommittén för kosmetiska 
produkter och icke-livsmedelsprodukter, 
ska kommissionen i enlighet med
artiklarna 13a, 13b och 13c anpassa 
gränsen på 0,01 % som anges i avsnitt A i 
bilaga VII i enlighet därmed.”

3. Om individuella riskbaserade 
koncentrationsgränser för 
doftämnesallergener upprättas av 
vetenskapliga kommittén för kosmetiska 
produkter och icke-livsmedelsprodukter, 
ska kommissionen ges befogenhet att anta
delegerade akter enligt artikel 13a för att
anpassa gränsen på 0,01 % som anges i 
avsnitt A i bilaga VII i enlighet därmed.”

Or. en

Ändringsförslag 26
Bill Newton Dunn

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 648/2004
Artiklarna 13a, 13b och 13c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Följande artiklar ska införas som 
artiklarna 13a, 13b och 13c:

(6) Följande artikel ska införas:

”Artikel 13a ”Artikel 13a

Utövning av den delegerade befogenheten Delegeringens utövande
1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
under obestämd tid anta de delegerade 
akter som avses i artikel 13.

1. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artikel 13 ges till 
kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.
1a. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 13 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
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den …*.
1b. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 13 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angett datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

2. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samtidigt underrätta
Europaparlamentet och rådet.

2. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge
Europaparlamentet och rådet denna.

3. Kommissionens rätt att anta delegerade 
akter gäller på de villkor som fastställs i 
artiklarna 13b och 13c.

3. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 13 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.
__________
* EUT: Den dag denna förordning träder i 
kraft.”

Artikel 13b
Återkallande av den delegerade 
befogenheten
1. Europaparlamentet eller rådet får när 
som helst återkalla den delegerade 
befogenhet som avses i artikel 13.
2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att besluta huruvida en 
delegering av befogenhet ska återkallas 
ska sträva efter att underrätta den andra 
institutionen och kommissionen inom 
rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, 
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och ange vilka delegerade befogenheter 
som kan komma att återkallas och de 
eventuella skälen för detta.
3. Beslutet om återkallande innebär att 
delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet upphör att gälla. Det ska 
träda i kraft omedelbart eller på den dag 
som anges i beslutet. Beslutet ska inte 
påverka giltigheten hos delegerade 
rättsakter som redan är i kraft. Beslutet 
ska offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.
Artikel 13c
Invändningar mot delegerade akter
1. Europaparlamentet och rådet får 
invända mot en delegerad akt inom två 
månader efter det att den anmälts. Denna 
tidsfrist ska förlängas med en månad om 
Europaparlamentet eller rådet tar initiativ 
till detta.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet meddelat några invändningar inom 
den bestämda tidsfristen, ska den 
delegerade akten offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft det datum som anges i 
akten. Den delegerade akten får 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning och träda i kraft innan 
tidsfristen löper ut om både 
Europaparlamentet och rådet har 
meddelat kommissionen att de inte har för 
avsikt att göra några invändningar.
3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot en delegerad akt ska den 
inte träda i kraft. Den institution som 
invänder mot en delegerad akt ska ange 
av vilka skäl den gör detta.”

Or. en

Ändringsförslag 27
Rovana Plumb
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Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 13c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet och rådet får invända 
mot en delegerad akt inom två månader 
efter det att den anmälts. Denna tidsfrist
ska förlängas med en månad om 
Europaparlamentet eller rådet tar initiativ 
till detta.

1. Europaparlamentet och rådet får invända 
mot en delegerad akt inom två månader 
efter det att den anmälts. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. ro

Ändringsförslag 28
Julie Girling

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 14 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstater får behålla eller införa
nationella bestämmelser för begränsningar 
av mängden fosfater och andra 
fosforföreningar i tvätt- och 
rengöringsmedel för vilka det inte finns 
några begränsningar fastställda i bilaga VIa 
om de kan motiveras med skyddet av 
vattenmiljön och det finns tekniskt och 
ekonomiskt genomförbara alternativ 
tillgängliga.”

”Medlemsstater får behålla nationella 
bestämmelser för begränsningar av 
mängden fosfater och andra 
fosforföreningar i tvätt- och 
rengöringsmedel för vilka det inte finns 
några begränsningar fastställda i bilaga VIa 
om de kan motiveras med skyddet av 
vattenmiljön och det finns tekniskt och 
ekonomiskt genomförbara alternativ 
tillgängliga.”

Or. en

Ändringsförslag 29
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
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Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 16 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast i 
december 2013 ha gjort en bedömning, 
överlämnat en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
användningen av fosfonater och 
polykarboxylater i tvätt- och 
rengöringsmedel samt, i motiverade fall, 
ha lagt fram ett lagstiftningsförslag vars 
syfte är successiv avveckling eller 
begränsning till vissa tillämpningar.

Or. en

Motivering

I enlighet med rekommendationerna från Europeiska kommissionens vetenskapliga kommitté 
är det nödvändigt med ytterligare bedömning av fosfonater och polykarboxylater eftersom 
man inte kan utesluta risker för miljön. Kommissionen bör därför se över användningen av 
dem.

Ändringsförslag 30
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 
31 december 2014 ha gjort en bedömning, 
överlämnat en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i maskindiskmedel för 
hushållsbruk samt, i motiverade fall, ha 
lagt fram ett lagstiftningsförslag vars syfte 
är en successiv avveckling eller 
begränsning till vissa tillämpningar.”

Kommissionen ska senast den 
31 december 2016 ha gjort en bedömning, 
överlämnat en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i tvätt- och 
rengöringsmedel avsedda att användas 
inom industrin och vid institutioner samt, 
i motiverade fall, ha lagt fram ett 
lagstiftningsförslag vars syfte är en 
successiv avveckling eller begränsning till 
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vissa tillämpningar.”

Or. en

Motivering

För konsekvensens skull bör man undersöka användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i tvätt- och rengöringsmedel avsedda att användas inom industrin och vid 
institutioner.

Ändringsförslag 31
Christa Klaß

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 31 december 
2014 ha gjort en bedömning, överlämnat en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i maskindiskmedel för 
hushållsbruk samt, i motiverade fall, ha 
lagt fram ett lagstiftningsförslag vars syfte 
är en successiv avveckling eller 
begränsning till vissa tillämpningar.”

Kommissionen ska senast den 31 december 
2014 ha gjort en bedömning, överlämnat en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i maskindiskmedel för 
hushållsbruk samt, i motiverade fall, ha 
lagt fram ett lagstiftningsförslag vars syfte 
är avveckling eller begränsning till vissa 
tillämpningar. I denna rapport ska 
konsekvenserna av de kemikalier som 
används i fosfatfria sammansättningar, 
vatten- och energiförbrukningen när 
konsumenterna använder dem 
(tvättcykeln), hygienaspekterna, 
kostnaderna för konsumenterna, 
kostnaden för att ändra på 
sammansättningen samt konsekvenserna 
för små och medelstora företag bedömas.”

Or. de

Ändringsförslag 32
Frédérique Ries
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Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 
31 december 2014 ha gjort en bedömning,
överlämnat en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i maskindiskmedel för 
hushållsbruk samt, i motiverade fall, ha 
lagt fram ett lagstiftningsförslag vars syfte 
är en successiv avveckling eller 
begränsning till vissa tillämpningar.”

Kommissionen ska senast den 
31 december 2013 ha gjort en bedömning 
och överlämnat en rapport till
Europaparlamentet och rådet om 
användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i maskindiskmedel för 
hushållsbruk, på basis av en utredning av 
dessa tvätt- och rengöringsmedels
livscykel och med beaktande av 
ersättningsprodukternas oskadlighet och 
effektivitet. Kommission ska, i motiverade 
fall, ha lagt fram ett lagstiftningsförslag 
vars syfte är en successiv avveckling eller 
begränsning av fosfater till vissa 
tillämpningar.”

Or. fr

Motivering

Under behandlingen i utskottet den 18 april 2011 förtydligade företrädaren för 
Europeiska kommissionen att det enligt de senaste vetenskapliga rönen och med tanke på 
skillnaderna i vattenkvaliteten i de europeiska vattnen – beroende på att kalkhalten varierar 
regionalt – för närvarande inte finns skäl för ett förbud mot fosfater i maskindiskmedel för 
hushållsbruk.

Ändringsförslag 33
Rovana Plumb

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 
31 december 2014 ha gjort en bedömning, 
överlämnat en rapport till 

Kommissionen ska senast den 
31 december 2016 ha gjort en bedömning, 
överlämnat en rapport till 
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Europaparlamentet och rådet om 
användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i maskindiskmedel för 
hushållsbruk samt, i motiverade fall, ha 
lagt fram ett lagstiftningsförslag vars syfte 
är en successiv avveckling eller 
begränsning till vissa tillämpningar.”

Europaparlamentet och rådet om 
användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i tvätt- och 
rengöringsmedel avsedda att användas 
inom industrin och vid institutioner samt, 
i motiverade fall, ha lagt fram ett 
lagstiftningsförslag vars syfte är en 
successiv avveckling eller begränsning till 
vissa tillämpningar.”

Or. ro

Ändringsförslag 34
Sabine Wils

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 31 december 
2014 ha gjort en bedömning, överlämnat 
en rapport till Europaparlamentet och 
rådet om användningen av fosfater och 
andra fosforföreningar i maskindiskmedel
för hushållsbruk samt, i motiverade fall, ha 
lagt fram ett lagstiftningsförslag vars syfte 
är en successiv avveckling eller 
begränsning till vissa tillämpningar.”

Kommissionen ska senast den 
31 december 2014 ha bedömt alternativ till 
fosforbaserade tvätt- och 
maskindiskmedel för hushållsbruk med 
avseende på deras miljöförenlighet, 
särskilt deras effekter i reningsverk och 
på vattenmiljön samt på sediment i vatten
samt, i motiverade fall, ha lagt fram ett 
lagstiftningsförslag vars syfte är en 
successiv avveckling av fosfater och andra 
fosforföreningar i tvätt- och 
maskindiskmedel för hushållsbruk eller 
begränsning till vissa tillämpningar.”

Or. de
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Ändringsförslag 35
Åsa Westlund

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska senast den 
31 december 2016 ha gjort en bedömning, 
överlämnat en rapport till 
Europaparlamentet och rådet samt, i 
motiverade fall, ha lagt fram ett 
lagstiftningsförslag om ett gränsvärde på 
0,2 % för fosforföreningar i tvättmedel för 
hushållsbruk och maskindiskmedel för 
hushållsbruk.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör för att garantera en hög nivå på skyddet av miljön och folkhälsan, i 
motiverade fall, lägga fram ett lagstiftningsförslag om ett gränsvärde på 0,2 % för 
fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk och maskindiskmedel för hushållsbruk. 
Eftersom Sverige redan har infört detta gränsvärde borde EU också kunna göra det.

Ändringsförslag 36
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga
Förordning (EG) nr 648/2004
Bilaga VIa

Kommissionens förslag

Bilaga VIa

BEGRÄNSNINGAR AV MÄNGDEN FOSFATER OCH ANDRA FOSFORFÖRENINGAR
Tvätt- och 
rengöringsmedel

Begränsningar Det datum från och med 
vilket begränsningarna 
tillämpas

Tvättmedel för 
hushållsbruk

Får inte släppas på 
marknaden om den totala 

1 januari 2013
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fosforhalten är lika med 
eller större än 
0,5 viktprocent

Parlamentets ändringsförslag

Bilaga VIa

BEGRÄNSNINGAR AV MÄNGDEN FOSFATER OCH ANDRA FOSFORFÖRENINGAR
Tvätt- och 
rengöringsmedel

Begränsningar Det datum från och med 
vilket begränsningarna 
tillämpas

Tvättmedel för 
hushållsbruk

Får inte släppas på 
marknaden om den totala 
fosforhalten är lika med 
eller större än 
0,4 viktprocent eller lika 
med eller större än 
0,4 gram per tvätt med 
normal last, i enlighet 
med vad som anges i 
avsnitt B i bilaga VII, 
beroende på vilket av dem 
som är lägst.

1 januari 2013

Maskindiskmedel för 
hushållsbruk

Får inte släppas på 
marknaden om den totala 
fosforhalten är lika med 
eller större än 
0,5 viktprocent.

1 januari 2014

Or. en

Motivering

Det är önskvärt med kompaktering, men den har troligen redan nått sin gräns. Det handlar 
därför här inte om att hindra fortsatt kompaktering utan om att garantera kompaktering i 
allmänhet. En minimiprocentsats – som grundar sig på målet för Storbritannien – bör därför 
kompletteras med ett gränsvärde i gram. 

Man bör begränsa användningen av fosfater och andra fosforföreningar också i 
maskindiskmedel. Eftersom ersättningen är mindre avancerad än när det gäller tvättmedel är 
det motiverat med ytterligare lite tid. Eftersom det redan finns alternativ på marknaden, 
tillverkade av såväl stora som små och medelstora företag, bör dock ett extra år räcka. 
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Ändringsförslag 37
Bill Newton Dunn

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga
Förordning (EG) nr 648/2004
Bilaga VIa

Kommissionens förslag

BEGRÄNSNINGAR AV MÄNGDEN FOSFATER OCH ANDRA 
FOSFORFÖRENINGAR

Tvätt- och 
rengöringsmedel

Begränsningar Det datum från och 
med vilket 
begränsningarna 
tillämpas

Tvättmedel för 
hushållsbruk

Får inte släppas på marknaden om 
den totala fosforhalten är lika med 
eller större än 0,5 viktprocent

1 januari 2013

Parlamentets ändringsförslag

BEGRÄNSNINGAR AV MÄNGDEN FOSFATER OCH ANDRA 
FOSFORFÖRENINGAR

Tvätt- och 
rengöringsmedel

Begränsningar Det datum från och 
med vilket 
begränsningarna 
tillämpas

Tvättmedel för 
hushållsbruk

Får inte släppas på marknaden om 
den totala fosforhalten är lika med 
eller större än 0,5 gram per tvätt 
med normal last, i enlighet med 
vad som anges i avsnitt B i bilaga 
VII. 

1 januari 2013

Maskindiskmedel för 
hushållsbruk

Får inte släppas på marknaden om 
den totala fosforhalten är lika med 
eller större än 0,5 gram som 
standarddosering. 
Standarddoseringen är den 
rekommenderade doseringen i g 
eller ml avsedd för normalt 
nedsmutsade bordsartiklar i en 
fulladdad diskmaskin med plats 
för 12 standardkuvert, oberoende 
av vattnets hårdhetsgrad. Denna 
dosering utesluter alla 
doseringsrekommendationer för 
förbehandling. Den utesluter 

1 januari 2015
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också sköljmedel avsedda att 
användas under programmets sista 
sköljning.

Or. en

Motivering

Vissa fosforbaserade ingredienser används i små mängder i fosfatfria produkter i form av 
fosfonater. Till följd av en koncentrationseffekt i kompakttvättmedel kan det hända att gränsen 
på 0,5 % fosfor överskrids. Genom att uttrycka begränsningen såsom högst 0,5 gram fosfor 
per tvätt med normal last undviker man att hindra ytterligare kompaktering, som är en viktig 
drivkraft för ekologisk hållbarhet.
Av samma skäl som ovan är det också lämpligt att begränsa användningen av fosfater och 
andra fosforföreningar i diskmedel för hushåll, och att uttrycka begränsningen i enheten 
gram.

Ändringsförslag 38
Julie Girling

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga
Förordning (EG) nr 648/2004
Bilaga VIa

Kommissionens förslag

Tvätt- och 
rengöringsmedel

Begränsningar Det datum från och 
med vilket 
begränsningarna 
tillämpas

Tvättmedel för 
hushållsbruk

Får inte släppas på marknaden om 
den totala fosforhalten är lika med 
eller större än 0,5 viktprocent

1 januari 2013

Parlamentets ändringsförslag

Tvätt- och 
rengöringsmedel

Begränsningar Det datum från och 
med vilket 
begränsningarna 
tillämpas

Tvättmedel för 
hushållsbruk

Får inte släppas på marknaden om 
den totala fosforhalten är lika med 
eller större än 0,5 gram fosfor per 
tvätt med normal last.

1 januari 2013

Maskindiskmedel för 
hushållsbruk

Får inte släppas på marknaden om 
den totala fosforhalten är lika med 

1 januari 2018
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eller större än 0,5 viktprocent 
fosfor.

Or. en

Motivering

Att fastställa begränsningen i tvättmedel för hushållsbruk till högst 0,5 gram fosfor per tvätt 
med normal last, i stället för till 0,5 viktprocent, skulle ge branschen ytterligare incitament till 
kompaktering, som är en viktig drivkraft för ekologisk hållbarhet. 

Eftersom det inte finns någon definition av ”disk med normal last” i samband med 
maskindiskmedel bör gränsen fastställas till 0,5 viktprocent fosfor.

Ändringsförslag 39
Sabine Wils

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga
Förordning (EG) nr 648/2004
Bilaga VIa

Kommissionens förslag

Bilaga VIa

BEGRÄNSNINGAR AV MÄNGDEN FOSFATER OCH ANDRA FOSFORFÖRENINGAR
Tvätt- och 
rengöringsmedel

Begränsningar Det datum från och med
vilket begränsningarna 
tillämpas

Tvättmedel för 
hushållsbruk

Får inte släppas på 
marknaden om den totala 
fosforhalten är lika med 
eller större än 
0,5 viktprocent

1 januari 2013

Parlamentets ändringsförslag

Bilaga VIa

BEGRÄNSNINGAR AV MÄNGDEN FOSFATER OCH ANDRA FOSFORFÖRENINGAR
Tvätt- och 
rengöringsmedel

Begränsningar Det datum från och med 
vilket begränsningarna 
tillämpas

Tvättmedel för 
hushållsbruk

Får inte släppas på 
marknaden om den totala 
fosforhalten är lika med 
eller större än 

1 januari 2013
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0,2 viktprocent.

Or. en

Motivering

Gränsvärdet på 0,2 viktprocent tillämpas utan några problem i Sverige. De tyska tillverkarna 
av tvättmedel för hushållsbruk har nästan helt avvecklat fosfor, även om det inte är helt 
förbjudet i Tyskland. EU bör fastställa en standard för samtliga medlemsstater som grundar 
sig på erfarenheter från länder såsom Sverige och Tyskland.


