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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004 όσον αφορά τη χρήση των 
φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων σε οικιακά απορρυπαντικά 
πλυντηρίων ρούχων
(COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0597),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0356/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις 15 Μαρτίου 20111,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, που εκδόθηκε στις ...2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0000/2011),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

                                               
1 ΕΕ C … /Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 ΕΕ C …, της …, σ. ...
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
 Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεν είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι 
περιορισμοί της χρήσης των φωσφορικών 
αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων 
από τα απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων στα απορρυπαντικά 
για τα αυτόματα οικιακά πλυντήρια 
πιάτων ή στα απορρυπαντικά για 
βιομηχανική ή ιδρυματική χρήση, επειδή 
δεν διατίθενται ακόμη κατάλληλες τεχνικές 
και οικονομικές εναλλακτικές λύσεις από 
τη χρήση φωσφορικών αλάτων στα εν 
λόγω απορρυπαντικά.

(5) Σήμερα διατίθενται στην αγορά 
αποτελεσματικά απορρυπαντικά 
οικιακών αυτόματων πλυντηρίων πιάτων 
με περιορισμένη συγκέντρωση 
φωσφορικών αλάτων.  Είναι λοιπόν
σκόπιμο να επεκταθούν οι περιορισμοί της 
χρήσης των φωσφορικών αλάτων και 
άλλων φωσφορικών ενώσεων από τα 
απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων 
ρούχων στα απορρυπαντικά για τα οικιακά
αυτόματα  πλυντήρια πιάτων.  Δεν 
κρίνεται όμως σκόπιμο να επεκταθούν οι 
περιορισμοί αυτοί στα απορρυπαντικά για 
βιομηχανική ή ιδρυματική χρήση, επειδή 
δεν διατίθενται ακόμη κατάλληλες τεχνικές 
και οικονομικές εναλλακτικές λύσεις από 
τη χρήση φωσφορικών αλάτων στα εν 
λόγω απορρυπαντικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να περιορισθεί η χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών 
ενώσεων και στα απορρυπαντικά για τα οικιακά αυτόματα πλυντήρια πιάτων. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
τροποποίηση των παραρτημάτων του
παρόντος κανονισμού.

(7) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
τροποποίηση των παραρτημάτων του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004. Είναι 
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ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, 
συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι η Επιτροπή θα διενεργήσει διαβουλεύσεις. (Διατύπωση 
από το παράρτημα συναίνεσης σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες της προσφυγής σε κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις.)

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μια 
διαφοροποιημένη εφαρμογή του 
περιορισμού που θεσπίζεται στον παρόντα 
κανονισμό έτσι ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στους επιχειρηματίες, ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να 
αναπαρασκευάσουν τα απορρυπαντικά 
τους για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων που 
βασίζονται στα φωσφορικά άλατα, 
χρησιμοποιώντας εναλλακτικές λύσεις 
κατά το συνήθη κύκλο αναπαρασκευής 
τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
κόστος.

(9) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μια 
διαφοροποιημένη εφαρμογή των 
περιορισμών που θεσπίζονται στον 
παρόντα κανονισμό έτσι ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στους επιχειρηματίες, ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να 
αναπαρασκευάσουν τα απορρυπαντικά 
τους για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων και
που βασίζονται στα φωσφορικά άλατα και 
τα απορρυπαντικά για τα οικιακά 
αυτόματα πλυντήρια πιάτων, 
χρησιμοποιώντας εναλλακτικές λύσεις 
κατά το συνήθη κύκλο αναπαρασκευής 
τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
κόστος.

Or. en

Αιτιολόγηση
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Αιτιολογική σκέψη 20 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Η αιτιολογική σκέψη 20 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Προκειμένου να εξασφαλισθούν 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
για τη θέσπιση των κανόνων και των 
γενικών αρχών σχετικά με τους 
μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή."

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της βασικής πράξης για τις νέες διαδικασίες σχετικά με τις εκτελεστικές 
αρμοδιότητες που ορίζονται στον κανονισμό (EΕ) 182/2011 της 16ης Φεβρουαρίου 2011.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 5 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 4
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"4. Βασιζόμενη, μεταξύ άλλων, στην 
αξιολόγηση που πραγματοποιεί το κράτος 
μέλος, η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί 
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παρέκκλιση σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 12 παράγραφος 2. Εφόσον 
απαιτείται, πριν από τη χορήγηση
παρέκκλισης, η Επιτροπή αξιολογεί 
περαιτέρω τα ζητήματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 
Αποφασίζει δε εντός 12 μηνών από την 
παραλαβή της αξιολόγησης από το 
κράτος μέλος, πλην της περίπτωσης του 
άρθρου 5 παράγραφος 4 του Κανονισμού  
(ΕΕ) αριθ. 182/2011, οπότε η προθεσμία 
είναι 18 μήνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της βασικής πράξης για τις νέες διαδικασίες σχετικά με τις εκτελεστικές 
αρμοδιότητες που ορίζονται στον κανονισμό (EΕ) 182/2011 της 16ης Φεβρουαρίου 2011.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 6 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"3. Εάν η Επιτροπή αρνηθεί να 
χορηγήσει παρέκκλιση, το πράττει εντός 
12 μηνών από την εκ μέρους κράτους 
μέλους παραλαβή της αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, 
πλην της περίπτωσης του άρθρου 5 
παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182, οπότε η προθεσμία είναι 18 μήνες.  
Μπορεί να ορίζει μεταβατική περίοδο 
κατά την οποία η διάθεση στην αγορά και 
η χρήση της συγκεκριμένης 
επιφανειοδραστικής ουσίας καταργείται 
σταδιακά. Η μεταβατική αυτή περίοδος 
δεν υπερβαίνει τα δύο έτη από την 
ημερομηνία της απόφασης της 
Επιτροπής."
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της βασικής πράξης για τις νέες διαδικασίες σχετικά με τις εκτελεστικές 
αρμοδιότητες που ορίζονται στον κανονισμό (EΕ) 182/2011 της 16ης Φεβρουαρίου 2011.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 10 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
“2. Σε περίπτωση υπόνοιας ότι μια 
δοκιμή διενεργηθείσα σύμφωνα με τις 
μεθόδους που αναφέρονται στα 
παραρτήματα II, III, IV ή VIII κατέληξε 
σε εσφαλμένα θετικά αποτελέσματα, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
απευθύνουν κοινοποίηση στην Επιτροπή 
και εκείνη επαληθεύει τα αποτελέσματα 
αυτά και λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία τα άρθρα 13α, 
13β και 13γ."

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της βασικής πράξης για τις νέες διαδικασίες σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στο άρθρο 12, η παράγραφος 3 
διαγράφεται.

(4) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 12
Διαδικασία της επιτροπής
1. Η Επιτροπή επικουρείται από 
επιτροπή. Πρόκειται για μια επιτροπή 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011.
2. Οσάκις γίνεται μνεία της παρούσας 
παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού 182/2011/ΕΕ.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της βασικής πράξης για τις νέες διαδικασίες σχετικά με τις εκτελεστικές 
αρμοδιότητες που ορίζονται στον κανονισμό (EΕ) 182/2011 της 16ης Φεβρουαρίου 2011.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 13γ - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να εκφράσουν 
αντιρρήσεις για πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
εντός προθεσμίας δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά ένα
μήνα.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να εκφράσουν 
αντιρρήσεις για πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
εντός προθεσμίας δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δυο 
μήνες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μια μακρότερη περίοδος για την πιθανή παράταση θα εξασφαλίσει ικανό χρόνο για τον 
προσεκτικό έλεγχο των μέτρων. (Διατύπωση από το παράρτημα συναίνεσης σχετικά με τις 
πρακτικές λεπτομέρειες της προσφυγής σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.)

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

(8) Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 16 «Άρθρο 16
Έκθεση Έκθεση

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των 
φωσφορικών αλάτων και άλλων 
φωσφορικών ενώσεων στα απορρυπαντικά
αυτόματων πλυντηρίων πιάτων και, εάν 
δικαιολογείται, υποβάλει νομοθετική 
πρόταση σχετικά με τη βαθμιαία 
κατάργησή τους ή τον περιορισμό 
συγκεκριμένων εφαρμογών.»

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, η 
Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των 
φωσφορικών αλάτων και άλλων 
φωσφορικών ενώσεων στα απορρυπαντικά
για βιομηχανική ή ιδρυματική χρήση και, 
εάν δικαιολογείται, υποβάλλει νομοθετική 
πρόταση σχετικά με τη βαθμιαία 
κατάργησή τους ή τον περιορισμό 
συγκεκριμένων εφαρμογών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί η χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών 
ενώσεων σε απορρυπαντικά για βιομηχανική ή ιδρυματική χρήση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί 
συνεκτική προσέγγιση.  

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Παράρτημα VI α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Παράρτημα VI α

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

Απορρυπαντικά Περιορισμοί Ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του περιορισμού

Απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων

Δεν επιτρέπεται η διάθεση 
στην αγορά αν η συνολική 
περιεκτικότητα σε 
φωσφορικά άλατα είναι 
ίση ή μεγαλύτερη του 
0,5% κατά βάρος 

1 Ιανουαρίου 2013

Τροπολογία

Παράρτημα VI α

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

Απορρυπαντικά Περιορισμοί Ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του περιορισμού

Απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων

Δεν επιτρέπεται η διάθεση 
στην αγορά αν η συνολική 
περιεκτικότητα σε 
φωσφορικά άλατα είναι 
ίση ή μεγαλύτερη του 0,5 
γραμμαρίου για σύνηθες 
φορτίο πλυντηρίου όπως 
ορίζεται στο τμήμα B του 
Παραρτήματος VII

1 Ιανουαρίου 2013

Απορρυπαντικά για 
οικιακά αυτόματα 
πλυντήρια πιάτων

Δεν επιτρέπεται η 
διάθεση στην αγορά αν η 
συνολική περιεκτικότητα 
φωσφορικών αλάτων 
είναι ίση ή μεγαλύτερη 
του 0,5% κατά βάρος 

1 Ιανουαρίου 2015

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μερικά συστατικά με βάση τον φώσφορο χρησιμοποιούνται σε χαμηλά επίπεδα σε προϊόντα 
χωρίς φωσφορικά άλατα όπως τα φωσφονικά.  Λόγω του αποτελέσματος συσσώρευσης στα 
συμπυκνωμένα προϊόντα, ενδέχεται να γίνεται υπέρβαση του ορίου του 0,5% για τα φωσφορικά 
άλατα . Κατά συνέπεια, η έκφραση του περιορισμού ως κατ' ανώτατο όριο 0,5 γραμμαρίου για 
σύνηθες φορτίο πλυντηρίου αποφεύγει να εμποδίσει περαιτέρω συμπύκνωση, πράγμα που 
αποτελεί κινητήριο μοχλό της βιωσιμότητας. 

Κρίνεται σκόπιμο να περιορισθεί η χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών 
ενώσεων και στα απορρυπαντικά για οικιακά αυτόματα πλυντήρια πιάτων. Καθώς δεν υπάρχει 
κάποιο καθιερωμένο βάρος πλύσης για τα απορρυπαντικά αυτόματων πλυντηρίων πιάτων, το 
όριο ορίζεται στο 0,5%  φωσφόρου κατά βάρος. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της παρούσας πρότασης κανονισμού της Επιτροπής είναι να μειωθεί το ποσοστό 
φωσφόρου που χρησιμοποιείται στα απορρυπαντικά στα οικιακά πλυντήρια. Η Επιτροπή 
προτίμησε κανονισμό αντί για οδηγία για να εναρμονίσει καλύτερα διαφορετικούς κανόνες 
σε εθνικό επίπεδο.

Τα φωσφορικά άλατα καταλήγουν στα υδάτινα συστήματα, στα ποτάμια, ρέματα, λίμνες, και 
συγκεκριμένα στη λεκάνη απορροής του Δούναβη και στη Βαλτική Θάλασσα. Τα 
φωσφορικά άλατα βοηθούν την ανάπτυξη της ζωής. Κατά συνέπεια, τα φύκια και άλλες 
μορφές ταχέως αναπτυσσόμενης βλάστησης πολλαπλασιάζονται εκεί όπου παρατηρείται 
αύξηση της παρουσίας των φωσφορικών αλάτων στο νερό. Αυτό οδηγεί σε ευτροφισμό - η 
υπερβολική αύξηση των φυκιών που φονεύει άλλους ζώντες οργανισμούς οξυγόνου και 
μπορεί να προκαλέσει τοξίνες - φονεύοντας ψάρια, φυτά και άλλα είδη αλλά και μειώνοντας 
την ίδια την ποιότητα του ύδατος.

Προς τούτο, για να καθαρίσει το νερό της Ευρώπης, είναι ευκταίο να μειωθεί η ποσότητα των 
φωσφορικών αλάτων που φθάνουν στα ύδατα της ηπείρου μας - αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Η μεγαλύτερη χρήση των φωσφορικών αλάτων στην ΕΕ αφορά τα λιπάσματα, αλλά αυτά 
παραμένουν κατά κύριο λόγο στο έδαφος. Τα φωσφορικά άλατα φθάνουν στο νερό κυρίως 
από τους ανθρώπους και άλλα θηλαστικά: κυριότερη πηγή είναι τα περιττώματα και τα ούρα 
τα οποία προφανώς υπερβαίνουν το πεδίο της παρούσας πρότασης.

Παρά ταύτα, τα φωσφορικά άλατα από τα απορρυπαντικά για τα οικιακά πλυντήρια 
συμβάλλουν τα μέγιστα στην κατάσταση αυτή και φθάνουν απευθείας στις υδροφόρες 
διώρυγες. Για το λόγο αυτό, επιδοκιμάζεται ένθερμα η πρόταση της Επιτροπής.

Επί πλέον, υπάρχει μια άλλη οικιακή πηγή φωσφορικών αλάτων η οποία προέρχεται από τα 
απορρυπαντικά των αυτόματων πλυντηρίων πιάτων (απορρυπαντικά ΑΠΠ).

Τα φωσφορικά άλατα χρησιμοποιούνται στα απορρυπαντικά για την καταπολέμηση της 
σκληρότητας του νερού έτσι ώστε να καταστεί δυνατό το αποτελεσματικό καθάρισμα, ενώ 
διαδραματίζουν και άλλους ρόλους στην ενίσχυση των καθαριστικών επιδόσεων.

 Ένα πολύπλοκο ζήτημα είναι ότι σκληρότητα του νερού ποικίλλει πάρα πολύ ανά την ΕΕ.
Στις σκανδιναβικές χώρες γενικά το νερό είναι μαλακό και ως εκ τούτου ο χημικός τύπος των 
απορρυπαντικών που περιέχει λιγότερα φωσφορικά άλατα έχει καλή επίδοση. Σε άλλα μέρη 
της ΕΕ, όπως στη Νότια Ευρώπη, το νερό είναι σκληρότερο πράγμα που απαιτεί περισσότερα 
φωσφορικά άλατα στα απορρυπαντικά προκειμένου να επιτυγχάνεται το καλό πλύσιμο των 
ρούχων και πιάτων.

Υπάρχουν βέβαια εναλλακτικές λύσεις για τα φωσφορικά άλατα στα απορρυπαντικά και 
συγκεκριμένα για τα απορρυπαντικά των οικιακών πλυντηρίων, όπου η τάση είναι τα 
παρασκευάσματα χωρίς φωσφορικά άλατα. Πράγματι, τα υγρά απορρυπαντικά πλυντηρίων 
ρούχων χωρίς φωσφορικά άλατα κατέχουν ήδη σημαίνον και αυξημένο μερίδιο στην αγορά 
της ΕΕ. Μολονότι τα απορρυπαντικά ΑΠΠ εξακολουθούν να βασίζονται κατά κύριο λόγο 
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στα φωσφορικά άλατα, διατίθενται στην αγορά προϊόντα και τεχνολογίες χωρίς φωσφορικά 
άλατα. Για να προσφέρουν όμως αποτελεσματικό πλύσιμο και τα εναλλακτικά 
απορρυπαντικά απαιτούν φωσφονικά (τα οποία και αυτά περιέχουν φωσφορικά άλατα, έστω 
σε πολύ μικρότερες ποσότητες). Άρα, δεν είναι δυνατόν να απαγορευθούν εντελώς τα 
φωσφορικά άλατα.

Η σημερινή κατάσταση της εθνικής νομοθεσίας ανά την ΕΕ αντικατοπτρίζει την τάση για 
απομάκρυνση από τη χρήση φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά, όπου μερικά κράτη 
μέλη ήδη εφαρμόζουν περιορισμούς στα απορρυπαντικά για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων 
και μερικά έχουν θεσπίσει περιορισμούς για τα απορρυπαντικά ΑΠΠ. Αυτό έχει 
κατακερματίσει την εσωτερικά αγορά των απορρυπαντικών, πράγμα που σημαίνει αύξηση 
των δαπανών για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε διάφορα κράτη μέλη. Επί πλέον, χωρίς 
εναρμονισμένη ενωσιακή νομοθεσία,  η ΕΕ δυσκολεύεται να εξασφαλίσει την επίτευξη 
συμφωνίας με τρίτες χώρες σ' ό, τι αφορά τη μείωση της περιεκτικότητας σε φωσφορικά 
άλατα τω απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων και πιάτων στο πλαίσιο περιφερειακών 
πρωτοβουλιών για τον καθαρισμό του ύδατος όπως στο σχέδιο δράσης HELCOM υπέρ της 
Βαλτικής Θάλασσας και στην Στρατηγική για την Περιφέρεια του Δούναβη.

Δείχνει να γίνεται ευρέως αποδεκτό ότι το ανώτατο ποσοστό φωσφορικών αλάτων ανά πλύση 
πρέπει να ορισθεί στο 0,5 του γραμμαρίου ανά δόση (σύμφωνα με το κλασσικό βάρος 
πλύσης) για τα απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων ρούχων. Με την έκφραση του ορίου 
αυτού σε γραμμάρια ανά πλύση, και όχι σε ποσοστό % κατά βάρος, όπως πρότεινε αρχικά η 
Επιτροπή, θα μπορούν οι κατασκευαστές απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων να παράγουν 
πιο συμπυκνωμένα και εμπλουτισμένα παρασκευάσματα, τα οποία δεν θα περιέχουν ποσοστό 
φωσφορικών αλάτων μεγαλύτερο από το 0,5% κατά βάρος μια σημερινής "κλασσικής 
δόσης", αλλά τα φωσφορικά άλατα (από φωσφονικά) θα μπορούν να υπερβαίνουν το 0,5% 
του συνολικού βάρους.

Όταν συναντήθηκαν ο εισηγητής της επιτροπής και οι σκιώδεις εισηγητές, μια μεγάλη 
πλειοψηφία ετάχθη υπέρ του να περιληφθούν στην πρόταση και τα απορρυπαντικά για τα 
οικιακά ΑΠΠ. Καθώς δεν υπάρχει κάποιο καθιερωμένο βάρος πλύσης για τα απορρυπαντικά 
ΑΠΠ, το όριο πρέπει να ορισθεί στο 0,5%  φωσφόρου κατά βάρος.

Με το να ορίσουμε ημερομηνία εντός της οποίας θα περιορισθούν τα φωσφορικά άλατα στα 
απορρυπαντικά για οικιακά αυτόματα πλυντήρια ρούχων και πιάτων, μπορούμε να 
συμβάλουμε καλύτερα στη μείωση του κινδύνου ευτροφισμού ανά την ΕΕ, και μάλιστα το 
συντομότερο δυνατόν. Ο καθορισμός μιας λογικής ημερομηνίας για τον περιορισμό των 
φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά ΑΠΠ θα εξωθήσει την καινοτομία που απαιτείται 
για την ταχύτερη μετάβαση σε παρασκευάσματα χωρίς φωσφορικά άλατα, ενώ παράλληλα θα 
υπάρξει αρκετός χρόνος για να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες επί των κατασκευαστών. Με 
τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί επίσης και η εναρμόνιση στην εσωτερική αγορά.

Ο εισηγητής προτείνει την εκπόνηση μελέτης προς διερεύνηση της σκοπιμότητας και των 
πιθανών συνεπειών από την κατάργηση των φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά για 
βιομηχανική ή ιδρυματική χρήση, όπου η κατάσταση είναι ακόμα πιο περίπλοκη. 

Σ' ό, τι αφορά το να περιληφθούν στον κανονισμό και τα απορρυπαντικά ΑΠΠ, η επιτροπή θα 
ήθελε να εξετάσει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στην επιτάχυνση της εκστρατείας κατά 
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του ευτροφισμού και της απώλειας θέσεων απασχόλησης στις ΜΜΕ που παράγουν 
απορρυπαντικά ΑΠΠ πλούσια σε φωσφορικά άλατα και δεν διαθέτουν ακόμα την 
τεχνογνωσία να τα παρασκευάζουν χωρίς τα εν λόγω άλατα, μολονότι δυστυχώς φαίνεται να 
μην υπάρχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης που 
κινδυνεύουν.


