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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 648/2004, pokud jde o používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v domácích 
pracích prostředcích
(KOM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2010)0597),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0356/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. 
března 20111,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne …2,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Není vhodné rozšířit omezení 
používání fosforečnanů a dalších sloučenin 
fosforu v domácích pracích prostředcích na 
detergenty určené pro domácí automatické 

(5) V současné době jsou na trhu 
k dispozici účinné detergenty s omezenou 
koncentrací fosforu určené pro domácí 
automatické myčky nádobí. Je tudíž 

                                               
1 Úř. věst. C …. /dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Úř. věst. C …, …., s. ….
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myčky nádobí nebo na detergenty 
používané v průmyslu a institucích, 
protože dosud nejsou k dispozici vhodné 
technicky a hospodářsky schůdné 
alternativy nahrazující používání 
fosforečnanů v detergentech.

vhodné rozšířit omezení používání 
fosforečnanů a dalších sloučenin fosforu v 
domácích pracích prostředcích na 
detergenty určené pro domácí automatické 
myčky nádobí. Není však vhodné rozšířit 
tato omezení na detergenty používané v 
průmyslu a institucích, protože dosud 
nejsou k dispozici vhodné technicky a 
hospodářsky schůdné alternativy 
nahrazující používání fosforečnanů 
v těchto detergentech.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné omezit používání fosforečnanů a dalších sloučenin fosforu i v detergentech 
určených pro domácí automatické myčky nádobí. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Komise by měla být zmocněna přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie za účelem změn příloh 
k tomuto nařízení.

(7) Komise by měla být zmocněna přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie za účelem změny příloh 
nařízení (ES) č. 648/2004. Je zvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, 
mimo jiné i na odborné úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné zajistit, aby Komise tuto problematiku konzultovala. (Znění obsažené ve společné 
dohodě o praktických opatřeních pro používání aktů v přenesené pravomoci.)
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Je vhodné stanovit odložené 
uplatňování omezení stanovených v tomto 
nařízení, aby hospodářské subjekty, 
zejména malé a střední podniky, mohly 
změnit složení svých domácích pracích 
prostředků na bázi fosforečnanů za použití 
alternativ během svého obvyklého cyklu 
změn složení za účelem minimalizace 
nákladů.

(9) Je vhodné stanovit odložené 
uplatňování omezení stanovených v tomto 
nařízení, aby hospodářské subjekty, 
zejména malé a střední podniky, mohly 
změnit složení svých domácích pracích 
prostředků na bázi fosforečnanů a 
detergentů na bázi fosforečnanů určených 
pro domácí automatické myčky nádobí za 
použití alternativ během svého obvyklého 
cyklu změn složení za účelem 
minimalizace nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (ES) č. 648/2004
Bod odůvodnění 20 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Bod odůvodnění 20 se nahrazuje 
tímto:
„V zájmu zajištění jednotných podmínek 
pro provádění tohoto nařízení by Komisi 
měly být svěřeny prováděcí pravomoci. 
Výkon těchto pravomocí by měl být v
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.“

Or. en
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Odůvodnění

Úprava základního aktu za účelem jeho souladu s novými postupy týkajícími se prováděcích 
pravomocí stanovených nařízením (EU) 182/2011 ze dne 16. února 2011.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3a (nový)
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„4. Komise může udělit výjimku 
postupem podle čl. 12 odst. 2, a to 
zejména na základě hodnocení 
provedeného členským státem. Pokud je 
to nezbytné, Komise před udělením 
výjimky dále zhodnotí skutečnosti 
uvedené v odstavci 3 tohoto článku. 
Rozhodne do 12 měsíců od obdržení 
hodnocení členského státu s výjimkou 
případu, kdy se použije čl. 5 odst. 4
nařízení (EU) č. 182/2011 a kdy je tato 
lhůta 18 měsíců.“

Or. en

Odůvodnění

Úprava základního aktu za účelem jeho souladu s novými postupy týkajícími se prováděcích 
pravomocí stanovených nařízením (EU) 182/2011 ze dne 16. února 2011.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3b (nový)
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje 
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tímto:
„3. Jestliže Komise odmítne udělit 
výjimku, učiní tak do 12 měsíců 
od obdržení hodnocení členského státu 
zmíněného v čl. 5 odst. 3, s výjimkou 
případu, kdy se použije čl. 5 odst. 4 
nařízení (EU) č. 182/2011 a kdy je tato 
lhůta 18 měsíců.  Může stanovit 
přechodné období, během něhož bude 
uvedení na trh a používání této 
povrchově aktivní látky ukončeno. Toto 
přechodné období nesmí přesáhnout dva 
roky ode dne rozhodnutí Komise.“

Or. en

Odůvodnění

Úprava základního aktu za účelem jeho souladu s novými postupy týkajícími se prováděcích 
pravomocí stanovených nařízením (EU) 182/2011 ze dne 16. února 2011.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3c (nový)
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) V článku 10 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. V případech, kdy existuje obava, že 
zkouška provedená v souladu 
s metodami uvedenými v přílohách II, 
III, IV a VIII poskytla nepravdivé 
pozitivní výsledky, oznámí to příslušné 
orgány členských států Komisi a Komise 
uvedené výsledky prověří a přijme 
nezbytná opatření prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
13a, 13b a 13c.“

Or. en
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Odůvodnění

Úprava základního aktu za účelem jeho souladu s novými postupy týkajícími se aktů v 
přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 648/2004
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V článku 12 se zrušuje odstavec 3. (4) Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12
Postup projednávání ve výboru
1. Komisi je nápomocen výbor. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.“

Or. en

Odůvodnění
Úprava základního aktu za účelem jeho souladu s novými postupy týkajícími se prováděcích 
pravomocí stanovených nařízením (EU) 182/2011 ze dne 16. února 2011.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 13c – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vznést 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Tato lhůta se z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady 
prodlouží o jeden měsíc. 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vznést 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Tato lhůta se z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady 
prodlouží o dva měsíce. 

Or. en

Odůvodnění

Delší doba možného prodloužení zajistí dostatek času na přezkum opatření. (Znění obsažené 
ve společné dohodě o praktických opatřeních pro používání aktů v přenesené pravomoci.)

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 648/2004
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Článek 16 se nahrazuje tímto: (8) Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16 „Článek 16
Zpráva Zpráva

Komise do 31. prosince 2014 zhodnotí 
používání fosforečnanů a jiných sloučenin 
fosforu v detergentech určených pro 
automatické myčky nádobí 
v domácnostech, předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě a tam, kde 
je to opodstatněné, předloží návrh právních 
přepisů s cílem postupného ukončení jejich 
používání nebo omezení určitých způsobů 
použití.“

Komise do 31. prosince 2016 zhodnotí 
používání fosforečnanů a jiných sloučenin 
fosforu v detergentech používaných 
v průmyslu a institucích, předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě a tam, kde 
je to opodstatněné, předloží návrh právních 
přepisů s cílem postupného ukončení jejich 
používání nebo omezení určitých způsobů 
použití.“

Or. en
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Odůvodnění

Za účelem zajištění jednotného přístupu je vhodné posoudit používání fosforečnanů a jiných 
sloučenin fosforu v detergentech používaných v průmyslu a institucích. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha 
Nařízení (ES) č. 648/2004
Příloha VIa

Znění navržené Komisí

Příloha VIa

OMEZENÍ OBSAHU FOSFOREČNANŮ A JINÝCH SLOUČENIN FOSFORU
Detergent Omezení Datum, k němuž omezení 

nabývá účinnosti
Domácí prací prostředky Nesmí se uvádět na trh, 

pokud se celkový obsah 
fosforu rovná nebo je 
větší než 0,5 % hmotnosti

1. ledna 2013

Pozměňovací návrh

Příloha VIa

OMEZENÍ OBSAHU FOSFOREČNANŮ A JINÝCH SLOUČENIN FOSFORU

Detergent Omezení Datum, k němuž omezení 
nabývá účinnosti

Domácí prací prostředky Nesmí se uvádět na trh, 
pokud se celkový obsah 
fosforu rovná nebo je 
větší než 0,5 gramu na 
standardní náplň pračky 
definovanou v oddílu B 
přílohy VII

1. ledna 2013

Detergenty určené pro 
domácí automatické 
myčky nádobí

Nesmí se uvádět na trh, 
pokud se celkový obsah 
fosforu rovná nebo je 
větší než 0,5 % hmotnosti 

1. ledna 2015

Or. en
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Odůvodnění

Some phosphorus-based ingredients are used at low levels in phosphate-free products such as 
phosphonates. Due to a concentration effect in compact products, the 0.5% phosphorus limit 
may be exceeded. Therefore, expressing the restriction as maximum 0.5 gram of phosphorus 
by standard washing load avoids impeding further compaction, which is a key driver of 
sustainability. 

It is appropriate to limit the use of phosphates and other phosphorus compounds also in 
household automatic dishwasher detergents. As there is no standard wash load for automatic 
dishwasher detergents, the limit shall be set at 0.5% P by weight. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Účelem tohoto návrhu nařízení, který předložila Komise, je snížit množství fosforu 
v detergentech používaných v domácích pračkách. Komise namísto směrnice zvolila nařízení, 
aby se lépe zharmonizovala různá pravidla na vnitrostátních úrovních.

Fosforečnany se dostávají do našich vodních systémů, řek, potoků, jezer, a zejména do povodí 
Dunaje a do Baltského moře. Fosfor pomáhá životu k rozkvětu. V důsledku toho se ve 
vodách, které obsahují zvýšený zdroj fosforu, rozrůstají vodní řasy a jiné rychle se vyvíjející 
formy rostlin. Důsledkem je eutrofizace, tj. přebujelý růst vodních řas, jenž vede k nedostatku 
kyslíku pro ostatní žijící organismy a může také vést k produkci toxinů, jež jsou příčinou 
uhynutí ryb, rostlin a jiných druhů a snížení kvality vody.

Za účelem vyčištění evropských vod je proto žádoucí, aby se snížilo množství fosforu, který 
se dostává do vody na našem kontinentu a na celém světě.

Fosforečnany se v EU nejvíce používají v hnojivech, avšak převážně zůstávají v půdě. Do 
vody se fosfor dostává následkem působení lidí a ostatních savců – největším zdrojem jsou 
výkaly a moč, jež zcela evidentně nespadají do oblasti působnosti tohoto návrhu.

Významným činitelem je však fosfor obsažený v domácích pracích prostředcích, jenž se do 
vod dostává přímou cestou. Návrh Komise je proto velice vítán.

Navíc existuje další domácí zdroj fosforečnanů, a tím jsou detergenty určené pro automatické 
myčky nádobí.

Fosforečnany se v detergentech používají s cílem působit proti tvrdosti vody, a umožnit tak 
účinné čištění, a výkonnost čištění zlepšují i jinými způsoby.

Komplikací je, že tvrdost vody se v různých oblastech EU nesmírně liší. Ve Skandinávii je 
voda obecně měkká, tudíž detergenty s nižším obsahem fosforečnanů mají dobrý účinek.
V jiných částech EU, jako např. v jižní Evropě, je voda tvrdší, což pro účinné praní oblečení 
a mytí nádobí vyžaduje větší obsah fosforečnanů v detergentech.

Alternativy fosforečnanů v detergentech existují, a zejména pokud jde o domácí prací 
prostředky, trendem jsou detergenty, které fosforečnany neobsahují. Tekuté prací prostředky 
bez fosforečnanů již skutečně mají na trhu v EU velký podíl, který stále roste. Přestože jsou 
detergenty určené pro automatické myčky nádobí stále převážně na bázi fosforečnanů, 
výrobky a technologie bez fosforečnanů jsou k dispozici. Alternativní detergenty nicméně pro 
účinné čištění vyžadují fosforitany (které také obsahují fosfor, avšak v mnohem menším 
množství). Naprostý zákaz fosforu proto nepřichází v úvahu.

Současný stav vnitrostátních předpisů v EU odráží tendence přestat používat fosforečnany 
v detergentech, přičemž některé členské státy již zavedly omezení týkající se domácích 
pracích prostředků a několik států také zavedlo omezení pro detergenty určené pro 
automatické myčky nádobí. Následkem je fragmentace vnitřního trhu detergentů, což 
představuje výdaje pro společnosti působící v několika členských státech. Bez 
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harmonizovaných právních předpisů na úrovni EU je navíc pro EU těžké zajistit dohodu 
s třetími zeměmi o snižování obsahu fosforu v detergentech používaných na praní prádla 
a určených pro myčky nádobí v rámci regionálních iniciativ pro vyčištění vodních zdrojů, 
jako je např. akční plán HELCOM pro Baltské moře a strategie pro Podunají.

Všeobecně přijímaným se zdá být názor, že maximální obsah fosforu na jedno praní by měl 
být 0,5 g na dávku (odpovídající standardní náplni pračky) domácích pracích prostředků. Tím, 
že se tento limit vyjádří v gramech na náplň pračky, a ne v procentech hmotnosti, jak původně 
navrhovala Komise, bude výrobcům pracích prostředků umožněno vyrábět kompaktnější 
koncentrovaná složení, jež nebudou obsahovat množství fosforu větší než 0,5 % hmotnosti 
současné „standardní dávky“, ale v nichž by fosfor (z fosforitanů) mohl tvořit více než 0,5 % 
celkové hmotnosti.

V době, kdy se sešel zpravodaj výboru se stínovými zpravodaji, existovala velká podpora pro 
to, aby byly v návrhu také zahrnuty domácí detergenty určené pro automatické myčky nádobí.
Jelikož pro detergenty určené pro automatické myčky nádobí není stanovena standardní náplň 
myčky, limit obsahu fosforu by také měl být stanoven na 0,5 % hmotnosti.

Stanovením data pro zavedení omezení obsahu fosforu v domácích pracích prostředcích 
a detergentech určených pro automatické myčky nádobí můžeme zajistit, že největší možnou 
měrou a v nejkratším možném čase přispějeme k snížení rizika eutrofizace v EU. Stanovení 
přiměřeného data pro zavedení limitu fosforu v detergentech určených pro automatické 
myčky nádobí bude podnětem k potřebným inovacím vedoucím k urychlení přechodu 
k přípravkům bez obsahu fosforečnanů a zároveň poskytne dostatek času na omezení 
negativních dopadů na výrobce. Také bude zajištěna harmonizace vnitřního trhu.

Zpravodaj doporučuje, aby byla vypracována studie zkoumající uskutečnitelnost a potenciální 
dopady zákazu fosforečnanů v detergentech používaných v průmyslu a institucích, kde je 
situace mnohem složitější.

Pokud jde o zahrnutí detergentů určených pro automatické myčky nádobí do nařízení, výbor 
bude moci zvážit, zda dát přednost urychlení kampaně proti eutrofizaci, či ztrátě pracovních 
míst v malých a středních podnicích, které vyrábějí detergenty s vysokým obsahem 
fosforečnanů určené pro automatické myčky nádobí a které ještě nedisponují know how, jak 
vyrobit detergenty bez fosforečnanů; bohužel se však zdá, že neexistují statistiky o počtu 
pracovních míst, která by byla ohrožena.


