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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати 
и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти
(COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0597),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0356/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 15 Март 
2011 г.1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ...2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на  комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по вътрешния пазар и защита 
на потребителите (A7-0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
 Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Не е целесъобразно ограниченията (5) Ефикасни домакински детергенти 

                                               
1 ОВ С .../Все още непубликувано в Официален вестник.
2 ОВ C ..., ..., стр. ....
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по отношение на употребата на фосфати 
и други фосфорни съединения в 
домакинските перилни детергенти да 
бъдат разширени, за да обхващат и 
домакинските детергенти за 
автоматични съдомиялни машини или
детергентите за учрежденски и 
промишлени цели, тъй като все още не 
съществуват приемливи в техническо и 
икономическо отношение алтернативи 
на употребата на фосфати в посочените 
детергенти.

за автоматични съдомиялни машини 
с ограничена концентрация на фосфор 
вече присъстват на пазара. В този 
смисъл е целесъобразно ограниченията 
по отношение на употребата на фосфати 
и други фосфорни съединения в 
домакинските перилни детергенти да 
бъдат разширени, за да обхващат и 
домакинските детергенти за 
автоматични съдомиялни машини.  Не е 
целесъобразно, обаче, тези 
ограничения да се прилагат и за 
детергентите за учрежденски и 
промишлени цели, тъй като все още не
съществуват приемливи в техническо и 
икономическо отношение алтернативи 
на употребата на фосфати в посочените 
детергенти.

Or. en

Обосновка

Целесъобразно е ограничаването на употребата на фосфати и други фосфорни 
съединения и в домакинските детергенти за СМ. 

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да може да изменя 
приложенията към посочения
регламент.

(7) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз за целите на 
измененията на приложенията към 
Регламент (EC) No 648/2004. От 
особена важност е Комисията да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа,
включително на експертно равнище.

Or. en
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Обосновка

Целесъобразно е да се гарантира провеждането на консултации от страна на 
Комисията. (Формулировка от Общото съгласие относно практическите условия за 
използването на делегирани актове).

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Целесъобразно е да бъдат 
предвидени разпоредби за отложеното 
прилагане на определеното в 
настоящия регламент ограничаване, с 
което да бъде дадена възможност на 
операторите, по-специално на малките и 
средните предприятия, да променят 
производствената формула на техните 
базирани на фосфати домакински 
перилни детергенти чрез употребата на 
алтернативни вещества по време на 
обичайния им цикъл за промяна на 
производствената формула, с което 
разходите да бъдат сведени до 
минимум.

(9) Целесъобразно е да бъдат 
предвидени разпоредби за отложеното 
прилагане на определените в 
настоящия регламент ограничения, с 
което да бъде дадена възможност на 
операторите, по-специално на малките и 
средните предприятия, да променят 
производствената формула на техните 
базирани на фосфати домакински 
перилни детергенти и домакински 
детергенти за съдомиялни машини
чрез употребата на алтернативни 
вещества по време на обичайния им 
цикъл за промяна на производствената 
формула, с което разходите да бъдат 
сведени до минимум.

Or. en

Обосновка

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 648/2004
Съображение 20 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Съображение 20 се заменя със 
следното:
"С цел гарантиране на единни условия 
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за прилагането на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 
2011 година за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от 
страна на държавите-членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на 
Комисията."

Or. en

Обосновка

Адаптиране на основния акт към новите процедури относно изпълнителните 
правомощия, установени в Регламент (EС) 182/2011 от 16 февруари 2011 г.

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3а (нова)
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Член 5, параграф 4, се заменя със 
следното:
"4. Въз основа по-специално на 
оценката, извършена от държавите-
членки, Комисията може да разреши 
дерогация от изискванията в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 12, параграф 2. 
При необходимост, преди да издаде 
решение за тази дерогация, тя 
извършва допълнителна оценка на 
сведенията, посочени в параграф 3 от 
настоящия член. Тя взема решение в 
срок от дванадесет месеца след 
получаване на резултата от оценката,
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предадена от държавата-членка, 
освен ако се прилага член 5, параграф 
4 от Регламент (ЕС) № 182/2011, като 
в този случай срокът е 18 месеца."

Or. en

Обосновка

Адаптиране на основния акт към новите процедури относно изпълнителните 
правомощия, установени в Регламент (EС) 182/2011 от 16 февруари 2011 г.

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3б (нова)
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Член 6, параграф 3, се заменя със 
следното:
"3. Ако Комисията откаже да 
предостави дерогация, тя извършва 
това в срок от дванадесет месеца след 
получаване на резултата от оценката, 
предвидена в член 5, параграф 3, 
предадена от държавата-членка, 
освен ако не се прилага член 5, 
параграф 4 от Регламент (ЕС) № 
182/2011, като в този случай срокът е 
18 месеца.  Тя може да определи 
преходен период, в който постепенно 
ще се прекрати пускането на пазара и 
използването на въпросното 
повърхностноактивно вещество. Този 
преходен период не може да 
надвишава две години от деня, в 
който Комисията вземе своето 
решение."

Or. en

Обосновка

Адаптиране на основния акт към новите процедури относно изпълнителните 
правомощия, установени в Регламент (EС) 182/2011 от 16 февруари 2011 г.
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Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3в (нова)
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) Член 10, параграф 2, се заменя със 
следното:
“2. Ако има основание да се смята, че 
даден тест, който е извършен 
съгласно метода, предвиден в 
приложения II, III, IV или VIII, е дал 
погрешно положителни резултати, 
компетентните власти на държавите-
членки информират Комисията за 
това и тя проверява въпросните 
резултати и взема необходимите 
мерки посредством делегирани 
актове, в съответствие с членове 13а, 
13б и 13в."

Or. en

Обосновка

Адаптиране на основния акт към новите процедури относно делегираните актове.

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В член 12 параграф 3 се заличава. (4) Член 12 се заменя със следния 
текст:
"Член 12
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Комитология
1. Комисията се подпомага от 
комитет. Този комитет е комитет 
по смисъла на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.
2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011."

Or. en

Обосновка
Адаптиране на основния акт към новите процедури относно 
изпълнителните правомощия, установени в Регламент (EС) 182/2011 от 16 
февруари 2011 г.

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 13в - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от два месеца от датата на 
уведомлението Европейският парламент 
и Съветът могат да възразят срещу 
делегирания акт. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета този 
срок се удължава с един месец. 

1. В срок от два месеца от датата на 
уведомлението Европейският парламент 
и Съветът могат да възразят срещу 
делегирания акт. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета този 
срок се удължава с два месеца. 

Or. en

Обосновка

По-голямото евентуалното удължаване ще осигури достатъчно време за контрол 
върху мерките. (Формулировка от Общото съгласие относно практическите условия 
за използването на делегирани актове).
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Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Член 16 се заменя със следния текст: (8) Член 16 се заменя със следния текст:

"Член 16 "Член 16
Доклад Доклад

Най-късно до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва оценка и 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
употребата на фосфати и други 
фосфорни съединения в домакинските 
детергенти за автоматични 
съдомиялни машини и ако е 
обосновано, представя законодателно 
предложение за постепенната им 
забрана или ограничаване на употребата 
им само за конкретни приложения.“

Най-късно до 31 декември 2016 г. 
Комисията извършва оценка и 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
употребата на фосфати и други 
фосфорни съединения в детергенти за 
промишлени и учрежденски цели и ако 
е обосновано, представя законодателно 
предложение за постепенната им 
забрана или ограничаване на употребата 
им само за конкретни приложения.“

Or. en

Обосновка

Целесъобразно е да се разгледа използването на фосфати и други фосфорни 
съединения в детергенти за промишлени и учрежденски цели с цел гарантиране на 
съгласуван подход. 

Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение 
Регламент (ЕО) № 648/2004
Приложение VIа

Текст, предложен от Комисията

Приложение VIа

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФОСФАТИ И ДРУГИ 
ФОСФОРНИ СЪЕДИНЕНИЯ
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Детергент Ограничения Дата, от която се 
прилага ограничението

Домакински перилни 
детергенти

Не могат да бъдат 
пускани на пазара, ако 
общото тегловно 
съдържание на фосфор е 
0,5 % или повече 

1 януари 2013 г.

Изменение

Приложение VIа

Ограничения по отношение на съдържанието на фосфати и други фосфорни 
съединения

Детергент Ограничения Дата, от която се 
прилага ограничението

Домакински перилни 
детергенти

Не могат да бъдат 
пускани на пазара, ако 
общото тегловно 
съдържание на фосфор е 
0,5 грама или повече за 
стандартно зареждане 
на пералня съобразно 
посоченото в раздел Б 
от Приложение VII.

1 януари 2013 г.

Домакински 
детергенти за 
автоматични 
съдомиялни машини

Не могат да бъдат 
пускани на пазара, ако 
общото тегловно 
съдържание на фосфор 
е 0,5 % или повече 

1 януари 2015 г.

Or. en

Обосновка

Някои съставки, основани на фосфора, се използват в малки количества в продукти 
без фосфати, например фосфонати. Поради ефекта на концентрация в компактните 
продукти, пределната стойност от 0,5% за фосфора може да се надвиши. 
Следователно, изразяването на ограничението като максимум 0,5 грама фосфор на 
стандартно зареждане за измиване не възпрепятства постигане на повече 
компактност, което е ключов двигател за устойчивост.   

Целесъобразно е ограничаването на употребата на фосфати и други фосфорни 
съединения и в домакинските детергенти за СМ. Тъй като няма стандартно 
зареждане за детергентите за автоматични съдомиялни машини, пределната 
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стойност следва също да се установи на 0,5% Р от теглото. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Целта на настоящото предложение на Комисията за регламент е да се намали 
количеството на фосфора, използвано в детергентите в домакинските перални машини.
Комисията избра регламент, а не директива, с цел по-добра хармонизация на 
различните правила на национално равнище.

Фосфатите попадат в нашите водни системи, реките, потоците, езерата и особено в 
басейна на река Дунав и Балтийско море. Фосфорът поддържа живота. В резултат на 
това водораслите и други бързоразвиващи се растения пролиферират при увеличен 
източник на фосфор във водата. Това води до еутрофикация - извънредно голям растеж 
на водорасли, който води до кислороден глад на други живи организми и може също 
така да стане причинител на токсини, смърт на риби, растения и други видове, както и 
понижаване на качеството на самата вода.

Поради това, с цел изчистване на водите в Европа е желателно намаляването на 
количеството фосфор, което достига водите на нашия континент, а и в целия свят.

В ЕС фосфати се използват най-вече в торовете, но те остават до голяма степен в 
почвата. Фосфорът попада във водата основно с помощта на човека и други бозайници:
основният източник е под формата на фекалии и урина, които естествено са извън 
обхвата на настоящото предложение.

При все това, фосфорът от домакинските перилни детергенти има съществен принос, 
като той достига водните канали директно. Поради това предложението на Комисията 
се приветства силно.

Наред с това, съществува и друг домашен източник на фосфати, а именно тези от 
детергентите, използвани в автоматичните съдомиялни машини (детергенти за СМ).

Фосфатите се използват в детергентите с цел неутрализиране на твърдостта на водата, 
което да позволи ефикасно почистване, като също изпълняват и други функции за 
засилване на постигнатия при почистването резултат.

Усложнения представлява обстоятелството, че твърдостта на водата варира извънредно 
много на територията на ЕС. В скандинавските страни водата е като цяло мека, така че 
формули на детергенти с по-малко количество фосфати са достатъчно добри. В други 
части на ЕС, като например Южна Европа, водата е по-твърда, което обуславя по-
голямо количество фосфати в детергентите, с цел ефективно почистване на дрехи и 
съдове.

Действително, съществуват алтернативи на фосфатите в детергентите и в частност на 
детергентите за домакинските перални машини, като тенденцията е към формули без 
фосфати. Течните детергенти за перални машини без фосфати вече заемат голям и 
нарастващ дял от пазара в ЕС. Въпреки че детергентите за СМ са все още основно 
базирани на фосфати, съществуват продукти и технологии без фосфати.
Алтернативните формули на детергенти при все това изискват използването на 
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фосфонати (които също съдържат фосфор, макар и в много по-малки количества) за 
ефективно почистване. Следователно не е възможна пълна забрана на фосфора.

Текущото състояние на националното законодателство в ЕС отразява тенденцията за 
избягване на използването на фосфати в детергентите, като някои държави-членки вече 
прилагат ограничения за детергентите за домашните перални машини, а някои 
въвеждат ограничения и за детергентите за СМ. Това фрагментира вътрешния пазар за 
детергенти, като води до разходи за дружествата, които осъществяват дейност в 
няколко държави-членки. Наред с това, при липсата на хармонизирано законодателство 
на ЕС, ЕС изпитва трудности при постигането на договореност с трети страни относно 
намаляването на съдържанието на фосфор в домакинските перилни детергенти и 
детергентите за  съдомиялни машини в регионални инициативи за пречистване на 
водата, като например в Плана за действие за Балтийско море на Хелзинкската комисия 
(HELCOM) и Стратегията за Балтийско море.

Изглежда е широко прието, максималното количество фосфати за измиване да се 
установи на 0,5 г. на доза (съобразно стандартното зареждане с пране) за домакинските 
перилни препарати. Изразяването на тази пределна стойност в грамове на измиване, а 
не в проценти тегловно съдържание, както първоначално беше предложено от 
Комисията, ще позволи на производителите на перилни детергенти да произвеждат по-
компактни, концентрирани формули, които няма да съдържат по-голямо количество
форсфор от 0,5% от тегловното съдържание на стандартната понастоящем доза, но в 
които фосфорът (от фосфонати) би могъл да представлява повече от 0,5% от общото 
тегло.

При срещата на докладчика на комисията и докладчиците в сянка голямо мнозинство 
поддържаше включването на домакинските детергенти за СМ в предложението. Тъй 
като няма стандартно зареждане за автоматичните съдомиялни машини, пределната 
стойност следва също да се установи на 0,5% Р от теглото.

Определяйки срок, в рамките на който фосфорът в домакинските перилни детергенти и 
в детергентите за СМ да се ограничи, можем да дадем най-големия възможен принос за 
намаляване на риска от еутрофикация в ЕС във възможно най-кратък срок.
Установяването на разумен срок за пределната стойност на фосфора в детергентите за 
СМ ще даде стимул за необходимите нововъведения за ускоряване на прехода към 
формули без фосфати, като същевременно ще даде достатъчно време за намаляване на 
отрицателното въздействие върху производителите. Това ще осигури и хармонизация 
на вътрешния пазар.

Докладчикът препоръчва осъществяването на проучване на осъществимостта и 
потенциалното въздействие на забрана за фосфати за детергентите за учрежденски и 
промишлени цели, където положението е много по-сложно.

По отношение на включването на детергентите за СМ в регламента, комисията желае 
да обмисли избора между ускоряването на кампанията срещу еутрофикацията и 
загубата на работни места в МСП, които произвеждат детергенти за СМ с голямо 
съдържание на фосфати и за момента не разполагат с ноу-хау за това, как да 
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произвеждат детергенти без фосфати, въпреки че за съжаление изглежда не съществува 
статистика относно застрашените работни места.


