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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 648/2004 wat het gebruik van fosfaten en andere 
fosforverbindingen in huishoudelijke wasmiddelen betreft
(COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2010)0597),

– gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0356/2010),

– gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 maart 20111,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van ..2,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie interne markt en consumentenbescherming 
(A7-0000/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
 Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het is niet wenselijk om de beperking 
van het gebruik van fosfaten en andere 

(5) Efficiënte detergentia voor 
huishoudelijke vaatwasmachines met een 

                                               
1 PB C .../Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 PB C . van  blz. ..
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fosforverbindingen in huishoudelijke 
wasmiddelen uit te breiden tot detergentia 
voor huishoudelijke vaatwasmachines of
tot detergentia voor industrieel en 
institutioneel gebruik, aangezien nog geen 
technisch en economisch haalbare 
alternatieven voor het gebruik van fosfaten 
in dergelijke detergentia beschikbaar zijn.

beperkte concentratie fosfor zijn 
momenteel op de markt beschikbaar. Het 
is derhalve wenselijk om de beperking van 
het gebruik van fosfaten en andere 
fosforverbindingen in huishoudelijke 
wasmiddelen uit te breiden tot detergentia 
voor huishoudelijke vaatwasmachines. Het 
is echter niet wenselijk deze beperkingen 
uit te breiden tot detergentia voor 
industrieel en institutioneel gebruik, 
aangezien nog geen technisch en 
economisch haalbare alternatieven voor het 
gebruik van fosfaten in dergelijke 
detergentia beschikbaar zijn.

Or. en

Motivering

Het is wenselijk het gebruik van fosfaten en andere fosforverbindingen ook in detergentia 
voor huishoudelijke vaatwasmachines te beperken. 

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Commissie moet overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie de 
bevoegdheid krijgen gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de bijlagen 
bij deze verordening te wijzigen.

(7) De Commissie moet overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie de 
bevoegdheid krijgen gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de bijlagen 
bij Verordening (EG) nr. 648/2004 te 
wijzigen. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
houdt, ook op deskundigenniveau.

Or. en

Motivering

Het is wenselijk dat de Commissie raadplegingen houdt.(Formulering uit de 
Gemeenschappelijke visie op de praktische regeling voor het gebruik van gedelegeerde 
handelingen).
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om marktdeelnemers, en met name 
kleine en middelgrote ondernemingen, de 
mogelijkheid te geven hun 
fosfaathoudende huishoudelijke 
wasmiddelen tijdens de normale cyclus 
voor de ontwikkeling van nieuwe formules 
aan te passen aan het gebruik van 
alternatieve stoffen en zo de daarmee 
verbonden kosten tot een minimum te 
beperken, moet uitgestelde toepassing van 
de in deze verordening vastgestelde 
beperking mogelijk zijn.

(9) Om marktdeelnemers, en met name 
kleine en middelgrote ondernemingen, de 
mogelijkheid te geven hun 
fosfaathoudende huishoudelijke 
wasmiddelen en hun detergentia voor 
huishoudelijke vaatwasmachines tijdens 
de normale cyclus voor de ontwikkeling 
van nieuwe formules aan te passen aan het 
gebruik van alternatieve stoffen en zo de 
daarmee verbonden kosten tot een 
minimum te beperken, moet uitgestelde 
toepassing van de in deze verordening 
vastgestelde beperkingen mogelijk zijn.

Or. en

Motivering

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 648/2004
Overweging 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Overweging 20 wordt vervangen 
door:
“Om eenvormige voorwaarden voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening te 
waarborgen, dienen 
uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie te worden toegekend. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
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vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren”.

Or. en

Motivering

Aanpassing van de basishandeling aan de nieuwe procedures voor de in Verordening (EU) 
182/2011 van 16 februari 2011 neergelegde uitvoeringsbevoegdheden.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Artikel 5, lid 4, komt als volgt te 
luiden:
"4. Op de basis van onder andere de 
evaluatie van de lidstaat kan de 
Commissie volgens de procedure van 
artikel 12, lid 2, ontheffing verlenen. Zo 
nodig, zal de Commissie alvorens 
ontheffing te verlenen de in lid 3 van dit 
artikel genoemde zaken nader beoordelen.
Zij neemt een besluit binnen 12 maanden 
na ontvangst van de evaluatie van de 
lidstaat, behalve in het geval van artikel 5, 
lid 4, van Verordening (EU) nr. 182/2011, 
waar de periode 18 maanden bedraagt”.

Or. en

Motivering

Aanpassing van de basishandeling aan de nieuwe procedures voor de in Verordening (EU)
182/2011 van 16 februari 2011 neergelegde uitvoeringsbevoegdheden.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Artikel 6, lid 3, komt als volgt te 
luiden:
"3. De Commissie kan binnen 12 
maanden na ontvangst van de in artikel 5, 
lid 3, genoemde evaluatie van de lidstaat, 
behalve in het geval van artikel 5, lid 4, 
van Verordening (EU) nr. 182/2011, waar 
de periode 18 maanden bedraagt, 
weigeren ontheffing te verlenen voor een 
oppervlakteactieve stof. Zij kan een 
overgangsperiode instellen waarin het in 
de handel brengen en het gebruik van de 
oppervlakteactieve stof in kwestie 
geleidelijk moet worden geëlimineerd.
Deze overgangsperiode duurt ten hoogste 
twee jaar te rekenen van de datum van het 
besluit van de Commissie”.

Or. en

Motivering

Aanpassing van de basishandeling aan de nieuwe procedures voor de in Verordening (EU) 
182/2011 van 16 februari 2011 neergelegde uitvoeringsbevoegdheden.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Artikel 10, lid 2, komt als volgt 
te luiden:
“2. “Indien wordt vermoed dat de in de 
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bijlagen II, III, IV of VIII bedoelde 
testmethoden verkeerdelijk positieve 
resultaten hebben opgeleverd, stellen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten de 
Commissie hiervan in kennis en zal de 
Commissie deze resultaten verifiëren en 
de nodige maatregelen nemen door 
middel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig de artikelen 13 bis, 13 ter 
en 13 quater.”

Or. en

Motivering

Aanpassing van de basishandeling aan de nieuwe procedures voor gedelegeerde handelingen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Artikel 12, lid 3, wordt geschrapt. (4) Artikel 12 wordt vervangen door:

"Artikel 12
Procedure van het Comité
1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dit comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing”.

Or. en

Motivering
Aanpassing van de basishandeling aan de nieuwe procedures voor de in Verordening (EU) 
182/2011 van 16 februari 2011 neergelegde uitvoeringsbevoegdheden.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 13 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen twee maanden na 
de datum van kennisgeving. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad kan 
deze periode met een maand worden 
verlengd. 

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen twee maanden na 
de datum van kennisgeving. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad kan 
deze periode met twee maanden worden 
verlengd. 

Or. en

Motivering

Een mogelijk langere verlengingstermijn zorgt ervoor dat er voldoende tijd is voor toetsing 
van de maatregelen.(Formulering uit de Gemeenschappelijke visie op de praktische regeling 
voor het gebruik van gedelegeerde handelingen).

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Artikel 16 komt als volgt te luiden: (8) Artikel 16 komt als volgt te luiden:
"Artikel 16 "Artikel 16

Verslag Verslag
Uiterlijk op 31 december 2014 heeft de 
Commissie een evaluatie doorgevoerd en 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag ingediend over het gebruik van 
fosfaten en andere fosforverbindingen in 
detergentia voor huishoudelijke 
vaatwasmachines, en, indien nodig, een 
wetgevingsvoorstel ingediend met het oog 

Uiterlijk op 31 december 2016 heeft de 
Commissie een evaluatie doorgevoerd en 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag ingediend over het gebruik van 
fosfaten en andere fosforverbindingen in 
detergentia voor industrieel en 
institutioneel gebruik, en, indien nodig, 
een wetgevingsvoorstel ingediend met het 
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op de geleidelijke eliminatie of de 
beperking van specifieke toepassingen.”

oog op de geleidelijke eliminatie of de 
beperking van specifieke toepassingen.”

Or. en

Motivering

Het is wenselijk het gebruik van fosfaten en andere fosforverbindingen in detergentia voor 
industrieel en institutioneel gebruik te onderzoeken om een coherente aanpak te waarborgen. 

Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage 
Verordening (EG) nr. 648/2004
Bijlage VI bis

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bijlage VI bis

BEPERKINGEN OP HET GEHALTE AAN FOSFATEN EN ANDERE 
FOSFORVERBINDINGEN

Detergens Beperkingen Datum waarop de 
beperking van toepassing 
wordt

Huishoudelijke 
wasmiddelen

Mogen niet in de handel 
worden gebracht indien 
het totale fosfaatgehalte
0,5 gewichtsprocent of 
meer bedraagt 

1 januari 2013

Amendement

Bijlage VI bis

BEPERKINGEN OP HET GEHALTE AAN FOSFATEN EN ANDERE 
FOSFORVERBINDINGEN

Detergens Beperkingen Datum waarop de 
beperking van toepassing 
wordt

Huishoudelijke 
wasmiddelen

Mogen niet in de handel 
worden gebracht indien 
het totale fosfaatgehalte

1 januari 2013
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0,5 gram of meer per 
standaardwasmachinelad
ing als gedefinieerd in 
sectie B van Bijlage VII 
bedraagt 

Detergentia voor 
huishoudelijke 
vaatwasmachines

Mogen niet in de handel 
worden gebracht indien 
het totale fosfaatgehalte 
0,5 gewichtsprocent of 
meer bedraagt 

1 januari 2015

Or. en

Motivering

Sommige fosforhoudende bestanddelen worden in kleine hoeveelheden in fosfaatvrije 
producten gebruikt, zoals fosfonaten. Door een concentratie-effect in compacte producten 
mag de fosforlimiet van 0,5% worden overschreden. Het uitdrukken van de limiet in  
maximaal 0,5 gram fosfor per standaardwasmachinelading voorkomt derhalve het 
belemmeren van verdere compactering, een stuwende kracht achter duurzaamheid. 

Het is wenselijk het gebruik van fosfaten en andere fosforverbindingen ook in detergentia 
voor huishoudelijke vaatwasmachines te beperken. Aangezien er geen 
standaardwasmachinelading voor huishoudelijke vaatwasmachines bestaat, moet de limiet op 
0,5 gewichtsprocent fosfor worden vastgesteld. 
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TOELICHTING

Het onderhavige Commissievoorstel voor een verordening heeft tot doel het fosforgehalte in 
huishoudelijke wasmiddelen te beperken. De Commissie heeft voor een verordening in plaats 
van een richtlijn gekozen om de uiteenlopende nationale regelingen beter te kunnen 
harmoniseren. 

Fosfaten komen uiteindelijk terecht in onze watersystemen, rivieren, beken, meren, en met 
name het stroomgebied van de Donau en de Oostzee. Fosfor draagt ertoe bij dat leven kan 
gedijen. Naarmate er meer fosfor in water aanwezig is, treedt een snelle groei van algen en 
andere zich snel ontwikkelende plantaardige levensvormen op. Dit leidt tot eutrofiëring, de 
excessieve groei van algen die andere levende organismen van zuurstof beroven en ook gif 
kunnen produceren, zodat vissen, planten en andere soorten sterven en de kwaliteit van het 
water afneemt.

Daarom is het wenselijk om met het oog op het schoonmaken van het water in Europa de 
hoeveelheid fosfor te beperken die in het water van ons continent – en van de hele wereld –
terechtkomt.

De meeste fosfaten in de EU worden gebruikt in meststoffen, maar deze worden grotendeels 
in de bodem vastgehouden. Fosfor komt hoofdzakelijk in het water terecht via de mens of 
andere zoogdieren, in de meeste gevallen in de vorm van feces en urine, maar dit valt 
duidelijk buiten het kader van dit voorstel.

Fosfor afkomstig uit huishoudelijke wasmiddelen, dat bovendien direct in de waterlopen 
terechtkomt, levert echter een belangrijke bijdrage. Daarom wordt het Commissievoorstel van 
harte toegejuicht.

Daarnaast bestaat er een andere huishoudelijke bron van fosfaten, nl. detergentia voor 
vaatwasmachines (VWM).

Fosfaten worden gebruikt in detergentia om de hardheid van het water te verminderen, zodat 
een efficiënte reiniging mogelijk wordt, en zij vervullen ook andere functies om de reiniging 
te bevorderen.

Een complicerende factor hierbij is dat de hardheid van het water in de EU enorm uiteenloopt. 
In Scandinavië in het water over het algemeen zacht, zodat detergentia met minder fosfaten 
goed presteren. Elders in de EU zoals in Zuid-Europa is het water harder, zodat meer fosfaten 
in detergentia nodig zijn om de kleding en de vaat doeltreffend te reinigen.

Er bestaan alternatieven voor fosfaten in detergentia, en vooral bij huishoudelijke 
wasmiddelen is er een trend in de richting van formules zonder fosfaat. Een groot en 
toenemend marktaandeel in de EU is al weggelegd voor fosfaatvrije vloeibare huishoudelijke 
wasmiddelen. Hoewel detergentia voor VWM nog steeds hoofdzakelijk fosforhoudend zijn, 
zijn er fosfaatvrije producten en technologieën beschikbaar. Alternatieve formules voor 
detergentia vereisen echter fosfonaten (die ook fosfor bevatten, maar in veel kleinere 
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hoeveelheden) om doeltreffend te kunnen reinigen. Daarom is een volledig verbod op fosfor 
niet mogelijk.

In de huidige nationale wetgeving in de EU is de trend te zien dat minder gebruik wordt 
gemaakt van fosfaten in detergentia: sommige lidstaten kennen al beperkingen voor 
huishoudelijke wasmiddelen en een paar lidstaten hebben al beperkingen voor detergentia 
voor VWM ingevoerd. Een en ander heeft geleid tot een versnipperde interne markt voor 
detergentia, wat kosten met zich meebrengt voor bedrijven die in verschillende lidstaten 
werkzaam zijn. Aangezien de wetgeving in de EU niet is geharmoniseerd, heeft zij bovendien 
problemen met het bereiken van overeenstemming met derde landen over de beperking van 
het fosfaatgehalte in huishoudelijke wasmiddelen en detergentia voor VWM in het kader van 
regionale initiatieven inzake waterreiniging zoals het HELCOM- actieplan voor de Oostzee en 
de strategie voor het stroomgebied van de Donau. 

In brede kring schijnt te worden aanvaard dat de maximale hoeveelheid fosfaat per wasbeurt 
moet worden vastgesteld op 0,5 gram per dosis (op basis van de standaardwasmachinelading) 
voor huishoudelijke wasmiddelen. Door deze limiet in grammen per wasbeurt, in plaats van in 
gewichtsprocenten, uit te drukken, zoals oorspronkelijk door de Commissie voorgesteld, 
kunnen de producenten van huishoudelijke wasmiddelen compactere en geconcentreerdere 
formules produceren die geen grotere hoeveelheid fosfaat bevatten dan 0,5 gewichtsprocent 
van een bestaande “standaarddosis”, maar waarin fosfor (afkomstig van fosfonaten) meer dan 
0,5% van het totale gewicht kan uitmaken.

Tijdens een ontmoeting tussen uw rapporteur en de schaduwrapporteurs was een grote 
meerderheid er voorstander van ook detergentia voor VWM in het voorstel op te nemen.  
Aangezien er geen standaardwasmachinelading voor VWM bestaat, moet de limiet ook op 0,5  
gewichtsprocent fosfor worden vastgesteld.

Door een termijn vast te stellen voor de beperking van fosfor in huishoudelijke wasmiddelen 
en detergentia voor VWM, kunnen wij binnen de kortst mogelijke tijd de grootst mogelijke 
bijdrage leveren aan de beperking van het eutrofiëringsrisico in de EU als geheel. De 
vaststelling van een redelijke termijn voor een fosforlimiet in detergentia voor VWM betekent 
een stimulans voor de noodzakelijke innovatie met het oog op de bespoediging van de 
overgang naar fosfaatvrije formules, terwijl er voldoende tijd overblijft om de negatieve 
gevolgen voor de producenten te beperken. Een en ander zorgt ook voor harmonisatie op de 
interne markt.

De rapporteur beveelt aan een studie te verrichten naar de haalbaarheid en de mogelijke 
gevolgen van een fosfaatverbod op industriële en institutionele detergentia waar de situatie 
veel ingewikkelder is.

Met betrekking tot het opnemen van detergentia voor VWM in de verordening wenst de 
commissie zich te buigen over de keus tussen de bespoediging van de campagne tegen 
eutrofiëring en het verlies van arbeidsplaatsen bij KMO’s die fosfaatrijke detergentia voor 
VWM produceren en nog niet over de knowhow beschikken om deze zonder fosfaten te 
produceren – hoewel er naar het schijnt helaas geen statistieken bestaan over het aantal banen 
dat op de tocht staat.


