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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 648/2004, pokiaľ ide o používanie fosfátov a iných zlúčenín fosforu v 
domácich pracích detergentoch
(KOM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0597),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0356/2010),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. marca 
20111,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...2,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2011),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Ú. v. EÚ C ..., ..., s. ....
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Nie je vhodné rozšíriť obmedzenie 
používania fosfátov a iných zlúčenín 
fosforu v domácich pracích detergentoch 
na domáce detergenty pre automatické 
umývačky riadu alebo na priemyselné a 
inštitucionálne detergenty, pretože nie sú k 
dispozícii vhodné technicky a ekonomicky 
uskutočniteľné alternatívy k používaniu 
fosfátov v uvedených detergentoch.

(5) Na trhu sú v súčasnosti dostupné 
účinné detergenty pre automatické 
umývačky riadu na domáce použitie 
s obmedzenou koncentráciou fosforu. Je 
preto vhodné rozšíriť obmedzenie 
používania fosfátov a iných zlúčenín 
fosforu v pracích detergentoch na domáce 
použitie na detergenty pre automatické 
umývačky riadu na domáce použitie. Nie je 
však vhodné rozšíriť tieto obmedzenia na 
detergenty na priemyselné 
a inštitucionálne použitie, pretože nie sú k 
dispozícii vhodné technicky a ekonomicky 
uskutočniteľné alternatívy k používaniu 
fosfátov v uvedených detergentoch.

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné obmedziť používanie fosfátov a iných zlúčenín fosforu v detergentoch pre 
automatické umývačky na domáce použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Komisia by mala byť splnomocnená
prijímať na účely zmeny a doplnenia príloh 
k tomuto nariadeniu delegované akty
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie.

(7) Komisia by mala byť splnomocnená 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie prijať 
delegované akty týkajúce sa zmeny 
a doplnenia príloh k nariadeniu (ES) č.
648/2004. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na 
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expertnej úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné zaručiť, aby Komisia uskutočňovala konzultácie. (Znenie zo Spoločnej dohody o 
praktických otázkach používania delegovaných aktov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Je vhodné stanoviť odložené 
uplatňovanie obmedzenia stanoveného v 
tomto nariadení, aby sa hospodárskym 
subjektom, najmä malým a stredným 
podnikom, umožnilo zmeniť zloženie ich 
domácich pracích detergentov na báze 
fosforu použitím alternatív počas ich 
obvyklého cyklu zmien zloženia s cieľom 
minimalizovať náklady.

(9) Je vhodné stanoviť odložené 
uplatňovanie obmedzení stanovených v 
tomto nariadení, aby sa hospodárskym 
subjektom, najmä malým a stredným 
podnikom, umožnilo zmeniť zloženie ich 
pracích detergentov na domáce použitie na 
báze fosforu a detergentov pre 
automatické umývačky riadu na domáce 
použitie použitím alternatív počas ich 
obvyklého cyklu zmien zloženia s cieľom 
minimalizovať náklady.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 648/2004
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Odôvodnenie 20 sa nahrádza takto:
„S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Uvedené 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
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s nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie.“

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie základného aktu novým postupom týkajúcim sa vykonávacích právomocí 
stanovených nariadením (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3a (nový)
Nariadenie (ES) č. 648/2004
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. v článku 5 sa odsek 4 nahrádza takto:
„4. Najmä na základe hodnotenia 
vykonaného členským štátom môže 
Komisia udeliť výnimku v súlade s 
postupom uvedeným v článku 12 ods. 2. 
Pred udelením takejto výnimky Komisia 
ďalej vyhodnotí, ak je to potrebné, 
skutočnosti uvedené v odseku 3 tohto 
článku.  Rozhodnutie vydá do 12 mesiacov 
po získaní hodnotenia od členského štátu, 
s výnimkou prípadu článku 5 ods. 4 
nariadenia (EÚ) č. 182/2011, pri ktorom 
je lehota 18 mesiacov.“

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie základného aktu novým postupom týkajúcim sa vykonávacích právomocí 
stanovených nariadením (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3b (nový)
Nariadenie (ES) č. 648/2004
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. v článku 6 sa odsek 3 nahrádza takto:
„3. Ak Komisia zamietne udeliť výnimku,
urobí tak do 12 mesiacov od získania 
hodnotenia od členského štátu, ako sa 
uvádza v článku 5 ods. 3, s výnimkou 
prípadu článku 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011, pri ktorom je lehota 18 
mesiacov.  Komisia môže stanoviť 
prechodné obdobie, počas ktorého sa 
uvádzanie na trh a používanie uvedenej 
povrchovo aktívnej látky postupne zníži. 
Toto prechodné obdobie neprekročí dobu 
dvoch rokov od dátumu rozhodnutia 
Komisie.“

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie základného aktu novým postupom týkajúcim sa vykonávacích právomocí 
stanovených nariadením (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3c (nový)
Nariadenie (ES) č. 648/2004
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3c. v článku 10 sa odsek 2 nahrádza takto:
„2. V prípadoch, ak existuje podozrenie, 
že test vykonaný v súlade s metódami 
uvedenými v prílohe II, III, IV a VIII 
priniesol nepravé pozitívne výsledky, 
príslušné orgány členských štátov to 
oznámia Komisii, ktorá v súlade s 
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postupom ustanoveným v článku 13a, 13b 
a 13c preverí uvedené výsledky a vykoná 
potrebné opatrenia prostredníctvom 
delegovaných aktov.“

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie základného aktu novým postupom týkajúcim sa delegovaných aktov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 648/2004
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V článku 12 sa vypúšťa odsek 3. 4. Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12
Postup výboru
1. Komisii pomáha výbor. Tento výbor je 
výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 
182/2011.
2. Ak sa odkazuje sa na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.“

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie základného aktu novým postupom týkajúcim sa vykonávacích právomocí 
stanovených nariadením (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 648/2004
Článok 13c – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európsky parlament a Rada môžu 
namietať proti delegovanému aktu v lehote 
dvoch mesiacov od dátumu oznámenia. Na 
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady 
sa táto lehota predĺži o jeden mesiac. 

1. Európsky parlament a Rada môžu 
namietať proti delegovanému aktu v lehote 
dvoch mesiacov od dátumu oznámenia. Na 
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady 
sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Or. en

Odôvodnenie

Dlhšia lehota na možné predĺženie zaručí dostatok času na posúdenie opatrenia. (Znenie zo 
Spoločnej dohody o praktických otázkach používania delegovaných aktov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 648/2004
Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Článok 16 sa nahrádza takto: 8. Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16 „Článok 16
Správa Správa

Do 31. decembra 2014 Komisia posúdi 
používanie fosfátov a iných zlúčenín 
fosforu v domácich detergentoch pre 
automatické umývačky riadu, predloží o 
tom správu Európskemu parlamentu a 
Rade a ak je to odôvodnené, predloží 
legislatívny návrh na účely ich postupného 
vyradenia alebo obmedzenia špecifických 
použití.“

Do 31. decembra 2016 Komisia posúdi 
používanie fosfátov a iných zlúčenín 
fosforu v detergentoch na priemyselné 
a inštitucionálne použitie, predloží o tom 
správu Európskemu parlamentu a Rade a 
ak je to odôvodnené, predloží legislatívny 
návrh na účely ich postupného vyradenia 
alebo obmedzenia špecifických použití.“

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zaručil súdržný prístup, je vhodné preskúmať používanie fosfátov a iných zlúčenín 
fosforu v detergentoch na priemyselné a inštitucionálne použitie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 648/2004
Príloha VIa

Text predložený Komisiou

Príloha VIa

OBMEDZENIA OBSAHU FOSFÁTOV A INÝCH ZLÚČENÍN FOSFORU
Detergent Obmedzenia Dátum, od ktorého sa 

obmedzenie uplatňuje
Domáce pracie detergenty Nesmú sa uvádzať na trh, 

ak je celkový obsah 
fosforu rovný alebo väčší
ako 0,5 hmotnostného 
percenta 

1. január 2013

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha VIa

OBMEDZENIA OBSAHU FOSFÁTOV A INÝCH ZLÚČENÍN FOSFORU
Detergent Obmedzenia Dátum, od ktorého sa 

obmedzenie uplatňuje
Pracie detergenty na 
domáce použitie

Nesmú sa uvádzať na trh, 
ak je celkový obsah 
fosforu rovný alebo vyšší
ako 0,5 gramu pre 
štandardnú náplň práčok, 
ako sa vymedzuje 
v oddiele B prílohy VI

1. januára 2013

Detergenty pre 
automatické umývačky 
riadu na domáce použitie

Nesmú sa uvádzať na 
trh, ak je celkový obsah 
fosforu rovný alebo vyšší 
ako 0,5 hmotnostného 
percenta 

1. januára 2015

Or. en

Odôvodnenie

Some phosphorus-based ingredients are used at low levels in phosphate-free products such as 
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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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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Účelom súčasného návrhu nariadenia Komisie je znížiť množstvo fosforu používaného 
v pracích detergentoch na domáce použitie. Komisia sa v záujme lepšej harmonizácie rôznych 
právnych predpisov na vnútroštátnych úrovniach rozhodla pre nariadenie, a nie pre smernicu. 

Fosfáty končia v našich vodných systémoch – riekach, potokoch, jazerách, a najmä v povodí 
Dunaja a Baltskom mori. Fosfor podporuje rast. Výsledkom toho je, že riasy a iné rýchlo 
rastúce rastlinné formy života sa množia tam, kde je vo vode zvýšená koncentrácia fosforu.
Dôsledkom je eutrofizácia – nadmerný rast rias, ktorý uberá ostatným živým organizmom 
kyslík a môže tiež produkovať toxíny, – úhyn rýb, rastlín a iných druhov, ako aj znižovanie 
kvality vody samotnej.

V záujme vyčistenia európskych vôd je preto žiaduce znížiť obsah fosforu, ktorý sa dostáva 
do vody na našom svetadiele a napokon na celom svete.

Fosfáty sa v EÚ najviac používajú v hnojivách, tieto však prevažne ostávajú v pôde. Fosfor sa 
do vody dostáva predovšetkým od ľudí a iných cicavcov: hlavným zdrojom sú výkaly a moč, 
ktoré samozrejme prekračujú rozsah pôsobnosti tohto návrhu.

Fosfor z pracích detergentov na domáce použitie je však značným zdrojom, ktorý sa priamo 
dostáva do vodných ciest. Z tohto dôvodu je návrh Komisie veľmi vítaný.

Okrem toho jestvuje ďalší zdroj fosfátov, a to z detergentov pre automatické umývačky riadu.

Fosfáty sú používané na znižovanie tvrdosti vody a umožnenie efektívneho čistenia a majú aj 
ďalšie funkcie zlepšujúce čistiaci účinok. 

Komplikáciou je, že tvrdosť vody sa v EÚ výrazne líši. V Škandinávii je voda vo 
všeobecnosti mäkká, a tak dobre pôsobia aj detergenty, ktoré obsahujú menej fosfátov.
V iných častiach EÚ, napríklad v južnej Európe, je voda tvrdšia, čo si na účinné vyčistenie 
bielizne a riadu vyžaduje v detergentoch viac fosfátov.

Pre fosfáty v detergentoch jestvujú alternatívy a, najmä pri pracích detergentoch na domáce 
použitie, je tendencia k bezfosfátovému zloženiu. V skutočnosti už bezfosfátové, tekuté 
pracie detergenty tvoria veľkú a čoraz väčšiu časť trhu v EÚ. Hoci detergenty pre automatické 
umývačky sú stále založené prevažne na fosfátoch, sú dostupné bezfosfátové produkty 
a technológie. Alternatívne zloženia detergentov si však na účinné vyčistenie vyžadujú 
fosforitany (fosfity), ktoré tiež obsahujú fosfor, hoci v oveľa menších množstvách. Z tohto 
dôvodu nie je možné úplne zakázať používanie fosforu.

Súčasný stav vnútroštátnych právnych predpisov v EÚ odráža trend odklonu od používania 
fosfátov v detergentoch, pričom niektoré členské štáty už uplatňujú obmedzenia na pracie 
detergenty na domáce použitie a niektoré štáty už zaviedli obmedzenia pre detergenty pre 
automatické umývačky riadu. Rozdrobilo to vnútorný trh s detergentmi, čo spoločnostiam 
pôsobiacim vo viacerých členských štátoch spôsobuje náklady. Okrem toho bez 
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harmonizovaných právnych predpisov má EÚ ťažkosti pri zabezpečovaní dohôd s tretími 
krajinami o znižovaní obsahu fosforu v pracích detergentoch a v detergentoch pre 
automatické umývačky riadu pri regionálnych iniciatívach, ktorých cieľom je vyčistenie vôd, 
akou je napríklad Akčný plán HELCOM pre Baltské more a Stratégia pre podunajskú oblasť.

Zdá sa, že jestvuje široký konsenzus, že maximálne množstvo fosforu na prací cyklus by pre 
pracie detergenty na domáce použitie malo byť 0,5 g na dávku (podľa štandardnej náplne 
práčok). Vyjadrením tohto limitu v gramoch na praciu dávku a nie ako percentuálneho 
podielu na hmotnosti, ako pôvodne navrhovala Komisia, umožní výrobcom pracích 
detergentov vyrábať kompaktnejšie a koncentrovanejšie zloženia, ktoré nebudú obsahovať 
väčšie množstvo fosforu, ako 0,5 hmotnostného percenta súčasnej „štandardnej dávky“, ale pri 
ktorých by fosfor mohol tvoriť viac než 0,5 % celkovej hmotnosti.

Pri stretnutí spravodajcu výboru a tieňového spravodajcu sa väčšina vyslovila za to, aby sa do 
návrhu zahrnuli aj detergenty pre automatické umývačky riadu. Keďže pre automatické 
umývačky riadu nejestvuje štandardná náplň, limit by sa mal stanoviť ako 0,5 hmotnostného 
percenta fosforu.

Stanovením dátumu, od ktorého bude obmedzený fosfor v pracích detergentoch na domáce 
použitie a detergentoch pre automatické umývačky riadu na domáce použitie, môžeme 
najlepšie a v najkratšom možnom horizonte prispieť k zníženiu rizika eutrofizácie v celej EÚ. 
Stanovením rozumnej lehoty pre limity fosforu v detergentoch pre automatické umývačky 
riadu sa podporí potrebná inovácia, ktorá urýchli prechod na bezfosfátové zloženia, a zároveň 
sa umožní dostatok času na zníženie negatívnych dôsledkov pre výrobcov. Zaručí sa tým aj 
harmonizácia na vnútornom trhu.

Spravodajca odporúča vykonanie štúdie, v ktorej sa preskúma uskutočniteľnosť a prípadné 
dôsledky zákazu fosfátov pre detergenty na priemyselné a inštitucionálne použitie, pri ktorých 
je situácia komplexnejšia.

Pokiaľ ide o začlenenie detergentov pre automatické umývačky riadu do nariadenia, výbor 
bude musieť zvážiť rozhodnutie medzi vystupňovaním kampane proti eutrofizácii a stratou 
pracovných miest v MSP, ktoré vyrábajú detergenty pre automatické umývačky riadu 
s veľkým obsahom fosfátov a zatiaľ nemajú know-how na ich bezfosfátovú výrobu, hoci sa  
nanešťastie zdá, že o počte ohrozených pracovných miest nejestvujú žiadne štatistiky.


