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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a már létező jogszabály, illetve érintett 
rendelkezésének megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament 
által módosítani kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított –
rendelkezésének idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen 
részekben az esetleges törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 648/2004/EK rendeletnek a háztartási mosószerekben használt foszfátok és más 
foszforvegyületek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0597),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–
0356/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2011. március 15-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Helytelen a háztartási mosószerekben 
található foszfátokra és más 
foszforvegyületekre vonatkozó 

(5) Automatikus mosogatógépekhez való 
hatékony, korlátozott foszfortartalommal 
rendelkező mosogatószerek kereskedelmi 

                                               
1 HL C …., …., …. o. A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 HL C …., …., …. o.
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korlátozásokat kiterjeszteni az automatikus 
mosogatógépekbe való háztartási 
mosogatószerekre vagy az ipari és közületi 
mosó- és tisztítószerekre, mivel még nem 
áll rendelkezésre az ilyen mosó- és 
tisztítószerekben a foszfátok 
helyettesítésére alkalmas, technikailag 
kivitelezhető és gazdaságilag is életképes 
alternatíva.

forgalomban beszerezhetők. Ezért 
helyénvaló a háztartási mosószerekben 
található foszfátokra és más 
foszforvegyületekre vonatkozó 
korlátozásokat kiterjeszteni az automatikus 
mosogatógépekbe való háztartási 
mosogatószerekre. Ugyanakkor nem 
helyénvaló az említett korlátozások 
kiterjesztése az ipari és közületi mosó- és 
tisztítószerekre, mivel még nem áll 
rendelkezésre az ilyen mosó- és 
tisztítószerekben a foszfátok 
helyettesítésére alkalmas, technikailag 
kivitelezhető és gazdaságilag is életképes 
alternatíva.

Or. en

Indokolás

A foszfátok és más foszforvegyületek használatának korlátozása az automatikus 
mosogatógépekbe való háztartási mosogatószerek esetében is helyénvaló. 

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendelet mellékleteinek 
módosítása céljából.

(7) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra,
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 648/2004/EK rendelet 
mellékleteinek módosítása céljából.
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során – többek között 
szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson.

Or. en

Indokolás

Célszerű biztosítani, hogy a Bizottság konzultációkat folytasson. (A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásokról szóló közös megegyezésben 
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található megfogalmazás)

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Helyénvaló lehetővé tenni az e 
rendeletben megállapított korlátozás
késleltetett alkalmazását, hogy a gazdasági 
szereplők, főként a kis- és 
középvállalkozások foszfátalapú háztartási 
mosószereik összetételének alternatív 
anyagokkal való újratervezését, a költségek 
minimalizálása érdekében, a szokásos 
újratervezési ciklusukban tudják elvégezni.

(9) Helyénvaló lehetővé tenni az e 
rendeletben megállapított korlátozások
késleltetett alkalmazását, hogy a gazdasági 
szereplők, főként a kis- és 
középvállalkozások foszfátalapú háztartási 
mosószereik és automatikus 
mosogatógépekbe való háztartási 
mosogatószereik összetételének alternatív 
anyagokkal való újratervezését, a költségek 
minimalizálása érdekében, a szokásos 
újratervezési ciklusukban tudják elvégezni.

Or. en

Indokolás

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 pont (új)
648/2004/EK rendelet
20 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A 20. preambulumbekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:
„E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni. E hatáskört 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
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összhangban kell gyakorolni.”

Or. en

Indokolás

Az alap-jogiaktusnak a 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelet által megállapított, a 
végrehajtási hatáskörökre vonatkozó új eljárásokhoz való hozzáigazítása.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 a pont (új)
648/2004/EK rendelet
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 5. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(4) A Bizottság, különösen a tagállamok 
által elvégzett értékelés alapján, a 12. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban eltérést adhat. Amennyiben 
szükséges, az ilyen eltérések megadása 
előtt a Bizottság újra értékeli az e cikk (3) 
bekezdésében megjelölt információkat. 
Határozatát a tagállam értékelésének 
kézhezvételét követő 12 hónapon belül 
meghozza, kivéve a 182/2011/EU rendelet 
5. cikke (4) bekezdésének esetében, 
amikor ez az időszak 18 hónap.”

Or. en

Indokolás

Az alap-jogiaktusnak a 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelet által megállapított, a 
végrehajtási hatáskörökre vonatkozó új eljárásokhoz való hozzáigazítása.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 b pont (új)
648/2004/EK rendelet
6 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3)  Amennyiben a Bizottság 
visszautasítja egy eltérés megadását, azt az 
5. cikk (3) bekezdésében említett 
értékelésnek a tagállamtól történő 
kézhezvételét követő 12 hónapon belül kell 
megtennie, kivéve a 182/2011/EU rendelet 
5. cikke (4) bekezdésének esetében, 
amikor ez az időszak 18 hónap.  Átmeneti 
időszakot határozhat meg, mely során a 
felületaktív anyag forgalomba hozatalát 
és felhasználását fokozatosan meg kell 
szüntetni. Ez az átmeneti időszak a 
Bizottság határozatának időpontjától 
számítva nem haladhatja meg a két évet.”

Or. en

Indokolás

Az alap-jogiaktusnak a 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelet által megállapított, a 
végrehajtási hatáskörökre vonatkozó új eljárásokhoz való hozzáigazítása.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 c pont (új)
648/2004/EK rendelet
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A 10. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) Olyan, aggodalomra okot adó 
esetekben, amikor a II., III., IV. vagy 
VIII. mellékletben felsorolt módszerekkel 
összhangban elvégzett vizsgálat hamis 
pozitív eredményre vezetett, a tagállamok 
illetékes hatóságai értesítik a Bizottságot, 
a Bizottság pedig a 13a., 13b. és 13c. cikk 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
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aktusok révén ellenőrzi az említett 
eredményeket, és megteszi a szükséges 
intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Az alap-jogiaktusnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó új eljárásokhoz 
való hozzáigazítása.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
648/2004/EK rendelet
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 12. cikk (3) bekezdését el kell 
hagyni.

(4) A 12. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„12. cikk
A bizottság eljárása
1. A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez 
egy a 182/2011/EU rendelet értelmében 
vett bizottság.
2. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 
182/2011/EU rendelet 5. cikke 
alkalmazandó.”

Or. en

Indokolás
Az alap-jogiaktusnak a 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelet által megállapított, a 
végrehajtási hatáskörökre vonatkozó új eljárásokhoz való hozzáigazítása.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 6 pont
648/2004/EK rendelet
13 c cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben az értesítés 
időpontjától kezdődő kéthónapos határidőn 
belül. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez a határidő egy
hónappal meghosszabbodik.

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben az értesítés 
időpontjától kezdődő kéthónapos határidőn 
belül. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez a határidő két
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

A lehetséges meghosszabbítás időtartamának kibővítése elegendő időt biztosít az intézkedés 
vizsgálatára. (A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati 
eljárásokról szóló közös megegyezésben található megfogalmazás)

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 8 pont
648/2004/EK rendelet
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 16. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

(8) A 16. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„16. cikk „16. cikk

Jelentés Jelentés
A Bizottság 2014. december 31-ig 
értékelést végez és az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak jelentést 
nyújt be az automatikus
mosogatógépekhez való háztartási 
mosogatószerekben a foszfátok és más 
foszforvegyületek használatáról, és 
indokolt esetben jogalkotási javaslatot 
terjeszt be fokozatos kivonásukra vagy 
meghatározott alkalmazásokra történő 
korlátozásukra.”

A Bizottság 2016. december 31-ig 
értékelést végez és az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak jelentést 
nyújt be az ipari és közületi mosó- és 
tisztítószerekben a foszfátok és más 
foszforvegyületek használatáról, és 
indokolt esetben jogalkotási javaslatot 
terjeszt be fokozatos kivonásukra vagy 
meghatározott alkalmazásokra történő 
korlátozásukra.”
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Or. en

Indokolás

A következetes megközelítés biztosítása érdekében célravezető megvizsgálni a foszfátoknak és 
más foszforvegyületeknek az ipari és közületi mosó- és tisztítószerekben való használatát. 

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet 
648/2004/EK rendelet
VI a melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

VIa. melléklet

A MOSÓ- ÉS TISZTÍTÓSZEREKBEN TALÁLHATÓ FOSZFÁTOK ÉS MÁS 
FOSZFORVEGYÜLETEK KONCENTRÁCIÓJÁNAK KORLÁTOZÁSA

Mosó- és tisztítószer Korlátozás A korlátozás 
alkalmazásának kezdeti 
időpontja

Háztartási mosószerek Nem hozható forgalomba, 
ha a teljes foszfortartalom 
egyenlő vagy nagyobb 
mint 0,5 tömegszázalék 

2013. január 1.

Módosítás

VIa. melléklet

A MOSÓ- ÉS TISZTÍTÓSZEREKBEN TALÁLHATÓ FOSZFÁTOK ÉS MÁS 
FOSZFORVEGYÜLETEK KONCENTRÁCIÓJÁNAK KORLÁTOZÁSA

Mosó- és tisztítószer Korlátozás A korlátozás 
alkalmazásának kezdeti 
időpontja

Háztartási mosószerek Nem hozható forgalomba, 
ha a VII. melléklet B. 
szakaszában 
meghatározottak szerinti 
normál mosógéptöltetben 
a teljes foszfortartalom 
0,5 gramm vagy annál 

2013. január 1.
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magasabb
Automatikus 
mosogatógépekhez való 
háztartási 
mosogatószerek

Nem hozható 
forgalomba, ha a teljes 
foszfortartalom 
0,5 tömegszázalék vagy 
annál magasabb érték 

2015. január 1.

Or. en

Indokolás

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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INDOKOLÁS

A rendeletre irányuló jelen bizottsági javaslat célja a háztartási mosógépekben használatos 
mosószerek foszfortartalmának csökkentése. A Bizottság a különböző nemzeti szintű 
szabályok jobb összehangolása érdekében irányelv helyett inkább rendeletet kíván 
alkalmazni.

A foszfátok végül vízrendszereinkbe, folyókba, patakokba, tavakba, és nevezetesen a Duna-
medencébe és a Balti-tengerbe jutnak. A foszfor kedvező hatással van az élőlényekre. Ennek 
eredményeként a megemelkedett foszfáttartalmú vizekben elszaporodnak az algák és az 
egyéb, gyorsan fejlődő növények. Ez eutrofizációhoz vezet – az algák túlzott elszaporodása 
miatt az egyéb organizmusok nem jutnak oxigénhez, emellett mérgező anyagok is 
termelődhetnek –, ami a halak, növények és egyéb fajok pusztulását eredményezi, továbbá a 
víz minőségét is rontja.

Ezért Európa vizeinek megtisztítása céljából kívánatos a kontinens – és a világ – vizeibe 
áramló foszfor mennyiségének csökkentése.

Az EU-ban a foszfátokat főleg a műtrágyákban használják, de azok nagyrészt a földben 
maradnak. A vízbe jutó foszfátok leginkább emberi és állati (egyéb emlősök) eredetűek:
legfontosabb forrása az ürülék és a vizelet, de ez nyilvánvalóan kívül esik ezen javaslat 
hatályán.

Ugyanakkor a házi mosásban használt mosószerekben található foszfor jelentős tényező, és 
közvetlenül eljut a vízcsatornákba. Ezért határozottan üdvözöljük a Bizottság javaslatát.

Ezenkívül léteznek egyéb háztartási foszfát-források is, nevezetesen az automatikus 
mosogatógépekben használatos mosó- és tisztítószerek.

A mosó- és tisztítószerekben a foszfátok a vízkeménység csökkentésére szolgálnak, ezáltal 
biztosítva a hatékony tisztítást, valamint a tisztítási teljesítmény fokozását célzó egyéb 
funkciókat is ellátnak.

Bonyolítja a helyzetet, hogy a vízkeménység tekintetében jelentős eltérések vannak az Unió 
tagállamai közt. Skandináviában a víz általában lágy, ezért a kevesebb foszfátot tartalmazó 
mosószerek jól teljesítenek. Az EU egyéb, például déli részein a víz keményebb, ezért a ruhák 
és edények hatékony tisztításához magasabb foszfáttartalmú mosószerek szükségesek.

Ugyanakkor a mosószerekben használt foszfátoknak van alternatívája, különösen a háztartási 
mosószerek vonatkozásában: ezen a téren a foszfátmentes formulák vannak terjedőben. A 
foszfátmentes folyékony mosószerek piaci részesedése már most is jelentős és egyre 
növekszik az Európai Unióban. Bár az automatikus mosogatógépekben használatos mosó- és 
tisztítószerek még mindig foszfát-alapúak, már rendelkezésre állnak a foszfátmentes termékek 
és technológiák. Ugyanakkor az alternatív mosószerek a tisztítás hatékonysága érdekében 
foszfonátokat tartalmaznak (ezek szintén tartalmaznak foszfort, csak sokkal kisebb 
mennyiségben). Ez okból a foszfor teljes betiltása nem lehetséges.
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Az uniós tagállamok nemzeti jogszabályainak jelenlegi állapota a foszfátok mosószerekben 
való használatának elhagyására irányuló trendet tükrözi, néhány tagállamban már most is 
korlátozások vannak érvényben a háztartási mosószerek tekintetében, mások pedig az 
automatikus mosogatógépekben használatos mosó- és tisztítószerekre vonatkozóan is 
korlátozásokat vezetnek be. Ennek következtében széttöredezett a mosó- és tisztítószerek 
belső piaca, ami a több tagállamban is működő vállalatok számára többletköltséget 
eredményez. Ezenfelül összehangolt uniós szabályozás hiányában az EU nehézségekkel 
találja magát szemben, amikor harmadik országokkal kíván megállapodni a háztartási 
mosószerek és a mosogatógépekbe való háztartási mosogatószerek foszfortartalmának 
csökkentéséről az olyan, a víz megtisztítását célzó regionális kezdeményezések keretében, 
mint a HELCOM balti-tengeri cselekvési terv vagy a Duna régióra vonatkozó stratégia.

Széles körben elfogadott álláspontnak tűnik, hogy a háztartási mosószerek vonatkozásában a 
foszfor maximális mennyiségét mosásonként 0,5 gr/dózisban kell megállapítani (szabvány 
mosható mennyiség szerint). E határérték g/mosásban – és nem a Bizottság eredeti javaslata 
szerinti tömegszázalékban – való kifejezése lehetővé teszi a mosószergyártók számára, hogy 
olyan, kompaktabb és koncentráltabb formulákat dolgozzanak ki, amelyekben a foszfor 
mennyisége nem haladja meg a jelenlegi szabvány dózis 0,5 tömegszázalékát, ám a 
foszfonátokból eredő foszfortartalmuk meghaladhatja a teljes tömeg 0,5%-át.

A bizottsági előadó és az árnyékelőadók ülésén nagy többség támogatta azt az álláspontot, 
hogy a javaslatnak az automatikus háztartási mosogatógépekben használatos mosó- és 
tisztítószerekre is ki kell terjednie. Mivel ez utóbbiak mosási adagja tekintetében nem létezik 
szabvány, a foszfor maximális mennyiségét itt is 0,5 tömegszázalékban kell rögzíteni.

A foszfor háztartási mosószerekben és az automatikus mosogatógépekben használatos mosó-
és tisztítószerekben való előfordulása korlátozási időpontjának rögzítése révén járulhatunk 
hozzá a leginkább az eutrofizációs kockázatoknak a lehető leggyorsabban megvalósítható, az 
Unió egészét érintő csökkentéséhez. Amennyiben ésszerű időpontot szabunk meg a foszfor 
automatikus mosogatógépekben használatos mosó- és tisztítószerekben való előfordulásának 
korlátozására, ezáltal ösztönözzük a foszfátmentes formulákra való áttérés felgyorsításához 
szükséges innovációt, és elegendő időt hagyunk a gyártókat érintő negatív következmények 
csökkentésére. Ez egyúttal a belső piaci harmonizációt is biztosítja majd.

Az előadó azt javasolja, hogy az ipari és közületi mosó- és tisztítószerek vonatkozásában – a 
helyzet komplexitására való tekintettel – vizsgálat mérje fel a foszfát betiltásának 
kivitelezhetőségét és lehetséges következményeit.

Ami a rendelet hatályának az automatikus mosogatógépekben használatos mosó- és 
tisztítószerekre való kiterjesztését illeti, a bizottság mérlegelni kívánja az eutrofizáció elleni 
kampány felgyorsítását, amely ugyanakkor azzal a következménnyel jár, hogy az automatikus 
mosogatógépekben használatos, foszfáttartalmú mosó- és tisztítószereket gyártó, de 
foszfátmentes változatuk gyártására még nem képes kkv-k munkahelyeket veszítenek, bár 
sajnos úgy tűnik, hogy nincsenek statisztikai adatok a veszélyeztetett álláshelyek számáról.


