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KORT BEGRUNDELSE

Det indre marked for husholdningsvaskemidler er for øjeblikket fragmenteret for så vidt angår 
indhold af fosfater og andre fosforholdige stoffer. Det er nødvendigt med en harmoniseret 
strategi for at bidrage til et mere effektivt indre marked for vaske- og rengøringsmidler.

På grund af den manglende harmonisering af niveauet for indhold af fosfater og andre 
fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemidler på EU-plan har medlemsstaterne valgt flere 
forskellige strategier. Nogle medlemsstater har truffet nationale foranstaltninger for at 
begrænse anvendelsen af fosfater i vaske- og rengøringsmidler. Andre medlemsstater har 
besluttet, at industrien kan begrænse anvendelsen af fosfater i vaske- og rengøringsmidler på 
frivillig basis, selv om det er sandsynligt, at nogle producenter ikke føler sig bundet af de 
frivillige tilsagn. Desuden er der ti medlemsstater, som slet ingen begrænsninger har på 
fosfatindholdet i vaske- og rengøringsmidler. Disse forskellige strategier har medført et meget 
fragmenteret indre marked for vaske- og rengøringsmidler, som betyder, at producenter af 
vaske- og rengøringsmidler skal overholde forskellige nationale regler, og dette indebærer 
desuden tidsspild og yderligere omkostninger.

Endvidere gælder princippet om gensidig anerkendelse for produkter, der er ikke er underlagt 
bestemmelser om harmonisering. I henhold til forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig 
anerkendelse1 skal medlemsstaterne godkende produkter, herunder også vaske- og 
rengøringsmidler med forskelligt fosfatindhold, der markedsføres lovligt i en anden 
medlemsstat, medmindre de på baggrund af særlige forhold kan begrunde det modsatte. De 
forholdsvist korte frister, som medlemsstaternes myndigheder har til at træffe afgørelse om en 
gensidig anerkendelse medfører en betydelig byrde, navnlig når det drejer sig om mange 
produkter.

Med henblik på at forbedre den fri bevægelighed for husholdningsvaskemidler på det indre 
marked anbefales det derfor at harmonisere de forskellige nationale regler om indhold af
fosfater og andre fosforholdige stoffer i disse vaske- og rengøringsmidler. En sådan 
harmonisering vil desuden bidrage til at mindske producenternes og de nationale 
myndigheders omkostninger, som følger af den aktuelle fragmentering af det indre marked, 
og fjerne omkostningerne i forbindelse med gensidig anerkendelse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af 
visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat (EUT L 218 af 
13.8.2008, s. 21).
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I henhold til artikel 16 i forordning 
(EF) nr. 648/2004 har Kommissionen i sin 
rapport til Rådet og Europa-Parlamentet 
foretaget en evaluering af anvendelsen af 
fosfater i vaske- og rengøringsmidler. På 
baggrund af yderligere undersøgelser har 
Kommissionen konkluderet, at 
anvendelsen af fosfater i 
husholdningsvaskemidler bør begrænses
for at mindske deres bidrag til 
eutrofieringsrisikoen og for at reducere 
omkostningerne ved fjernelse af fosfater i 
spildevandsrensningsanlæg. Disse 
omkostningsbesparelser opvejer 
omkostningerne ved at reformulere 
husholdningsvaskemidler med alternativer 
til fosfater.

(1) I henhold til artikel 16 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske-
og rengøringsmidler1 har Kommissionen i 
sin rapport til Rådet og Europa-Parlamentet 
foretaget en evaluering af anvendelsen af 
fosfater i vaske- og rengøringsmidler. På 
baggrund af yderligere undersøgelser har 
Kommissionen konkluderet, at 
anvendelsen af fosfater i 
husholdningsvaskemidler bør forbydes for 
at mindske deres bidrag til 
eutrofieringsrisikoen og for at reducere 
omkostningerne ved fjernelse af fosfater i 
spildevandsrensningsanlæg. Disse 
omkostningsbesparelser opvejer 
omkostningerne ved at reformulere 
husholdningsvaskemidler med alternativer 
til fosfater. Desuden vil indførelsen af et 
forbud mod fosfater bidrage til en 
harmonisering af det indre marked for 
husholdningsvaskemidler og dermed 
forbedre den fri bevægelighed for disse 
vaske- og rengøringsmidler.
_______
1 EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1.

Begrundelse

På grund af den manglende harmonisering af niveauet for indhold af fosfater og andre 
fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemidler på EU-plan har medlemsstaterne valgt flere 
forskellige strategier, hvilket har medført et stærkt fragmenteret indre marked for disse 
vaskemidler med hensyn til deres fosfatindhold. Med henblik på at forbedre den fri 
bevægelighed for husholdningsvaskemidler på det indre marked er det nødvendigt at 
harmonisere de forskellige nationale regler.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Effektive alternativer til fosfatbaserede 
husholdningsvaskemidler kræver små 
mængder af andre fosforholdige stoffer, 
nemlig fosfonater, der kan være skadelige 
for miljøet, hvis de anvendes i stigende
mængder.

(2) Effektive alternativer til fosfatbaserede 
husholdningsvaskemidler kræver små 
mængder af andre fosforholdige stoffer, 
nemlig fosfonater, der har en meget 
specifik funktion, som er forskellig fra 
fosfater, og som anvendes i så små
mængder, at de ikke i et måleligt omfang 
bidrager til eutrofiering.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Samspillet mellem fosfater og andre 
fosforholdige stoffer gør det nødvendigt, 
at begrænsningens omfang og niveau 
fastsættes omhyggeligt. Begrænsningen
bør gælde for alle fosforholdige stoffer for 
at undgå, at de pågældende fosfater blot 
erstattes af andre fosforholdige stoffer. 
Grænsen for fosforindholdet skal være så 
lav, at den forhindrer markedsføring af 
fosfatbaserede formuleringer af 
husholdningsvaskemidler, og samtidig så 
høj, at den tillader den mindstemængde 
fosfonater, der er nødvendig for 
alternative formuleringer.

udgår
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I betragtning af, at målet med den 
foranstaltning, der skal træffes, nemlig at 
reducere bidraget fra fosfater i vaske- og 
rengøringsmidler til eutrofieringsrisikoen,
og at reducere omkostningerne ved 
fjernelse af fosfor i 
spildevandsrensningsanlæg, ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne alene, idet nationale 
foranstaltninger med forskellige tekniske 
specifikationer ikke kan påvirke 
vandkvaliteten på tværs af nationale 
grænser, og at det derfor bedre kan nås på 
EU-plan, kan EU træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
som fastsat i artikel 5 i traktaten om Den 
Europæiske Union. I overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet, som 
fastsat i denne artikel, går denne forordning 
ikke videre end nødvendigt for at nå det 
pågældende mål.

(4) I betragtning af, at målet med den 
foranstaltning, der skal træffes, nemlig at 
reducere bidraget fra fosfater i vaske- og 
rengøringsmidler til eutrofieringsrisikoen, 
reducere omkostningerne ved fjernelse af 
fosfor i spildevandsrensningsanlæg og 
sikre et effektivt indre marked for 
husholdningsvaskemidler, ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne alene, idet nationale 
foranstaltninger med forskellige tekniske 
specifikationer ikke kan påvirke 
vandkvaliteten på tværs af nationale 
grænser, og at det derfor bedre kan nås på 
EU-plan, kan EU træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
som fastsat i artikel 5 i traktaten om Den 
Europæiske Union. I overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet, som 
fastsat i denne artikel, går denne forordning 
ikke videre end nødvendigt for at nå det 
pågældende mål.

Begrundelse

På grund af den manglende harmonisering af niveauet for indhold af fosfater og andre 
fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemidler på EU-plan har medlemsstaterne valgt flere 
forskellige strategier, hvilket har medført et stærkt fragmenteret indre marked for disse 
vaskemidler med hensyn til deres fosfatindhold. Med henblik på at forbedre den fri 
bevægelighed for husholdningsvaskemidler på det indre marked er det nødvendigt at 
harmonisere de forskellige nationale regler.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Begrænsningerne i anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
husholdningsvaskemidler bør ikke udvides 
til at omfatte maskinopvaskemidler, der 
anvendes til husholdningsformål eller i 
institutioner og til erhvervsformål, fordi 
der endnu ikke findes velegnede teknisk og 
økonomisk mulige alternativer til fosfater i 
disse midler.

(5) Forbuddet mod anvendelse af fosfater i 
husholdningsvaskemidler bør ikke udvides 
til at omfatte maskinopvaskemidler, der 
anvendes til husholdningsformål eller i 
institutioner og til erhvervsformål, og 
anvendelsen af fosfater i disse vaske- og 
rengøringsmidler bør ikke begrænses,
fordi der endnu ikke findes velegnede 
teknisk og økonomisk mulige alternativer 
til fosfater i disse midler, og fordi der 
endnu ikke foreligger en 
konsekvensanalyse til evaluering af 
virkningerne af en udvidelse af 
begrænsningerne til også at omfatte 
maskinopvaskemidler, der anvendes til 
husholdningsformål, navnlig hvad angår 
evaluering af omkostningerne til 
reformuleringen og virkningerne af de 
kemikalier, der anvendes i fosfatfrie 
formuleringer, husholdningernes vand-
og energiforbrug i forbrugsfasen 
(vaskecyklus) og de økonomiske 
omkostninger for forbrugerne.

Begrundelse

Den konsekvensanalyse, der er gennemført, vedrørte hovedsagelig fosfater i 
husholdningsvaskemidler. Mulige ændringer i vaskeresultatet ved overgang til fosfatfrie 
maskinopvaskemidler til husholdningsformål kunne potentielt få betydelige økonomiske og 
miljømæssige virkninger, der er helt anderledes end for vaskemidler til husholdningsbrug: 
brug af andre kemiske erstatningsstoffer, forbrugernes valg af mere intensive 
vaskeprogrammer, hvilket ville påvirke omkostningerne og vand- og energiforbruget (og 
dermed CO2-udledningen).
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionen bør bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde med henblik på 
ændring af bilagene til denne forordning.

(7) Kommissionen bør bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde med henblik på 
ændring af bilagene til forordning (EF) nr. 
648/2004. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen foretager passende 
høringer under sit forberedende arbejde, 
bl.a. på ekspertniveau.

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at Kommissionen foretager høringer. Den valgte ordlyd er en 
standardformulering, der foreslås i bilaget om den fælles forståelse om praktiske 
arrangementer vedrørende anvendelsen af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Anvendelsen af den begrænsning, der 
er fastsat i denne forordning, bør udskydes 
for at give aktørerne, især små og 
mellemstore virksomheder, mulighed for at 
reformulere deres fosfatbaserede 
husholdningsvaskemidler med alternativer 
som led i deres normale 
reformuleringsproces for at reducere 
omkostningerne mest muligt.

(9) Anvendelsen af det forbud, der er 
fastsat i denne forordning, bør udskydes for 
at give aktørerne, især små og mellemstore 
virksomheder, mulighed for at reformulere 
deres fosfatbaserede 
husholdningsvaskemidler med alternativer 
som led i deres normale 
reformuleringsproces for at reducere 
omkostningerne mest muligt.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 1 – stk. 2 – led 5



AD\863837DA.doc 9/19 PE458.832v03-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– begrænsninger i indholdet af fosfater og 
andre fosforholdige stoffer i vaske- og 
rengøringsmidler."

– begrænsninger i indholdet af eller forbud 
mod fosfater i vaske- og 
rengøringsmidler."

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 2 – nr. 3 og 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Artikel 2, nr. 3, affattes således: (2) Artikel 2 ændres således:

a) nr. 3 affattes således:

“3. den proces, hvorved snavs løsnes fra 
materialet og opløses eller dispergeres."

"3. den proces, hvorved snavs løsnes fra 
materialet og opløses eller dispergeres."

b) nr. 9 affattes således:

"9. "Markedsføring": at levere til eller 
stille til rådighed for tredjemand mod 
betaling eller gratis. Import betragtes 
som markedsføring."

Begrundelse

Med henblik på retssikkerheden og en harmoniseret anvendelse af begreberne er det 
hensigtsmæssigt at bringe definitionen af "markedsføring" i overensstemmelse med de 
definitioner, der er fastlagt i henholdsvis forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og 
forordning nr. 1272/2008 (CLP), eftersom alle tre forordningers vigtigste genstande er stoffer 
og blandinger.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 2 – nr. 12 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I artikel 2 indsættes følgende nr.:

“12a. "Livscyklusanalyse": analyse af et 
produkts indvirkning på miljøet på alle 
stadier af dets levetid fra fremstilling af 
råvarer til fremstilling af produktet, 
pakning, transport til detailforretninger 
og forbrugerens efterfølgende anvendelse 
og bortskaffelse af produktet."

Begrundelse

Eftersom ændringsforslag 19 og 21 henviser til "livscyklusanalyse" er det passende at 
definere udtrykket.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 4 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vaske- og rengøringsmidler, der er opført i 
bilag VIa, og som ikke opfylder de i dette 
bilag fastlagte begrænsninger med hensyn 
til indhold af fosfater og andre 
fosforholdige stoffer, må ikke 
markedsføres fra det i dette bilag anførte 
tidspunkt."

Vaske- og rengøringsmidler, der er opført i 
bilag VIa, og som ikke opfylder de i dette 
bilag fastlagte begrænsninger med hensyn 
til indhold af fosfater, må ikke 
markedsføres fra det i dette bilag anførte 
tidspunkt."

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 4 a – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vaske- og rengøringsmidler, der er opført 
i bilag VIa, og som er blevet markedsført 
inden den i dette bilag fastlagte dato kan 
gøres tilgængelig på markedet indtil den 
...*, selv om de ikke opfylder de i dette 
bilag fastlagte begrænsninger med hensyn 
til indhold af fosfater.
_______________________
EUT: Indsæt venligst datoen: 2 år fra datoen for 
denne forordnings ikrafttrædelse.

Begrundelse

Denne overgangsbestemmelse vil sikre, at vaske- og rengøringsmidler, der markedsføres i 
henhold til gældende lovgivning, fortsat kan gøres tilgængelige på markedet i endnu to år 
efter forordningens ikrafttrædelse. Med denne bestemmelse medfører de nye krav vedrørende 
indholdet af fosfater og andre fosforholdige stoffer, der fastlægges i denne forordning, ikke 
yderligere omkostninger i forbindelse med vaske- og rengøringsmidler, som overholder den 
gældende lovgivning.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt) 
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Artikel 11, stk. 4, affattes således:
"4. Desuden skal vaske- og 
rengøringsmidlers emballage, når disse 
sælges til private som vaskemidler til 
tekstiler, være forsynet med de 
angivelser, der er omhandlet i bilag VII, 
punkt B, og bilag VII, punkt Ba."

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 b (nyt) 
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 11 – stk. 6 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) I artikel 11 indsættes følgende 
stykke:
"6a. For at undgå miljømæssig 
konkurrencefordrejning anfører 
producenterne ikke nogen 
miljøanprisninger, hvis der blot er tale om 
overholdelse af EU-lovgivningen."

Begrundelse

Producenterne må ikke forvirre forbrugerne med mærkning af produkter, der blot overholder 
EU-lovgivningen. For eksempel bør det ikke være tilladt at lave en fosfatfri anprisning af 
produktkategorier, for hvilke der allerede findes et forbud mod fosfater.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 13 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artikel 13a, 13b og 13c vedtage ændringer 
af bilagene til denne forordning, hvad 
angår vaske- og rengøringsmidler, der er 
baseret på opløsningsmidler.

2. Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artikel 13a, 13b og 13c vedtage ændringer 
af bilag I, II, III, IV, V, VI, VII og VIII til 
denne forordning, hvad angår vaske- og 
rengøringsmidler, der er baseret på 
opløsningsmidler.

Begrundelse

Bilag VIa til forordningen indeholder væsentlige elementer, og ændringer af disse elementer 
skal derfor vedtages af den lovgivende myndighed gennem en lovgivningsprocedure og ikke 
gennem delegerede retsakter.



AD\863837DA.doc 13/19 PE458.832v03-00

DA

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 13 b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
nærmere angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning 
omgående eller på et senere tidspunkt, der 
er fastsat i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af de delegerede retsakter, der 
allerede er trådt i kraft. Den offentliggøres 
i Den Europæiske Unions Tidende.

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
nærmere angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning 
dagen efter offentliggørelsen af denne 
afgørelse i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af de delegerede retsakter, der 
allerede er trådt i kraft. Den offentliggøres 
i Den Europæiske Unions Tidende.

Begrundelse

Med henblik på retssikkerheden er det nødvendigt at fastlægge det nøjagtige tidspunkt. Den 
valgte ordlyd er en standardformulering, der foreslås i bilaget om den fælles forståelse om 
praktiske arrangementer vedrørende anvendelsen af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 13 c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra det tidspunkt, hvor de 
underrettes herom. Fristen forlænges med 
en måned på Europa-Parlamentets eller 
Rådets foranledning. 

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra det tidspunkt, hvor de 
underrettes herom. Fristen forlænges med 
to måneder på initiativ af Europa-
Parlamentet eller Rådet. 

Begrundelse

Det er passende med en forlængelse af fristen for at sikre, at der er tilstrækkelig tid til at 
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kontrollere foranstaltningen. Desuden er perioden på to måneder en standardbestemmelse, 
der foreslås i bilaget om den fælles forståelse om praktiske arrangementer vedrørende 
anvendelsen af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Medlemsstaterne kan opretholde eller 
fastsætte nationale regler for 
begrænsninger i indholdet af fosfater og 
andre fosforholdige stoffer i vaske- og 
rengøringsmidler, for hvilke der ikke er 
fastsat indholdsmæssige begrænsninger i 
bilag VIa, når det er begrundet i hensynet 
til beskyttelse af vandmiljøet, og når der 
foreligger teknisk og økonomisk mulige 
alternativer."

"Medlemsstaterne kan opretholde nationale 
regler for begrænsninger i indholdet af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
vaske- og rengøringsmidler, for hvilke der 
ikke er fastsat indholdsmæssige 
begrænsninger i bilag VIa, når det er 
begrundet i hensynet til beskyttelse af 
vandmiljøet, og når der foreligger teknisk 
og økonomisk mulige alternativer."

Begrundelse

Med henblik på at sikre et effektivt indre marked for vaske- og rengøringsmidler og undgå en 
øget fragmentering heraf bør medlemsstaterne ikke tilskyndes til at fastsætte nye nationale 
regler vedrørende begrænsninger af indholdet af fosfater og fosforholdige stoffer i vaske- og 
rengøringsmidler. 

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 foretager 
Kommissionen en evaluering og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
maskinopvaskemidler til 

1. Senest den 31. december 2014 foretager 
Kommissionen en evaluering og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
maskinopvaskemidler til 
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husholdningsformål og om fornødent et 
lovgivningsmæssigt forslag med henblik på 
gradvis udfasning eller begrænsning til 
særlige anvendelsesformål."

husholdningsformål på grundlag af en 
livscyklusanalyse for 
maskinopvaskemidler til 
husholdningsformål og en undersøgelse 
af mulige alternativer, deres virkning, 
omkostningseffektivitet og begrænsninger 
med hensyn til adgang til teknologi og om 
fornødent et lovgivningsmæssigt forslag 
med henblik på gradvis udfasning eller 
begrænsning til særlige 
anvendelsesformål."

Begrundelse

Med henblik på at sikre en grundig undersøgelse af anvendelsen af fosfater og andre 
fosforholdige stoffer i maskinopvaskemidler til husholdningsformål bør Kommissionen få 
foretaget en undersøgelse af livscyklussen for maskinopvaskemidler til husholdningsformål, 
mulige alternativer, deres virkning, omkostningseffektivitet og begrænsninger med hensyn til 
adgang til teknologi. Disse spørgsmål er afgørende for overvejelserne over fremtidige 
foranstaltninger med hensyn til anvendelsen af fosfater og fosforholdige stoffer i 
maskinopvaskemidler til husholdningsformål.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 foretager 
Kommissionen desuden en evaluering og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om de tekniske og 
økonomiske perspektiver og 
perspektiverne med hensyn til 
bæredygtighed, for så vidt angår 
genanvendelse og genvinding af fosfat fra 
husholdningsspildevand, husdyrgødning 
og industriaffald, under hensyntagen til 
ressourceforvaltningen og de geopolitiske 
aspekter af råfosfatreserverne og med en 
vurdering af konsekvenserne for brugen 
og en eventuel genvinding af fosfat i 
vaske- og rengøringsmidler.
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Begrundelse

Fosfater er en ikke-fornyelig ressource, som er uerstattelig, både når det drejer sig om at 
ernære verdens befolkning og til medicinske og industrielle anvendelsesformål. EU er i høj 
grad afhængig af import, da reserverne er koncentreret i Kina og Vestsahara. På den anden 
side vil fosfatfjernelse i stigende grad finde sted i medfør af gennemførelsen af EU's 
vandbeskyttelsesdirektiver. Dette udgør en vigtig anledning til at udvikle genanvendelse og 
genvinding af fosfat og gøre en affaldsstrøm til en potentiel, ikke-importeret ressource.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest den 31. december 2017 
foretager Kommissionen en evaluering og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om fosfater og 
andre fosforholdige stoffer i vaske- og 
rengøringsmidler til anvendelse i 
institutioner og til erhvervsformål og i 
andre slags vaske- og rengøringsmidler på 
grundlag af en livscyklusanalyse for 
vaske- og rengøringsmidler til anvendelse 
i institutioner og til erhvervsformål, en 
undersøgelse af mulige alternativer, deres 
virkning, omkostningseffektivitet og 
begrænsninger med hensyn til adgang til 
teknologi og om fornødent et 
lovgivningsmæssigt forslag med henblik 
på gradvis udfasning eller begrænsning til 
særlige anvendelsesformål.

Begrundelse

Det er relevant at undersøge indholdet af fosfater og andre fosforholdige stoffer i vaske- og 
rengøringsmidler til anvendelse i institutioner og til erhvervsformål for at sikre en 
sammenhængende strategi for anvendelsen af fosfater i forskellige vaske- og 
rengøringsmidler. For øjeblikket findes der ingen teknisk eller økonomisk holdbare 
alternativer til vaske- og rengøringsmidler til anvendelse i institutioner og til erhvervsformål, 
dette kan dog ændre sig i fremtiden, og udviklingen bør derfor følges nøje.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag
Forordning (EF) nr. 648/2004
Bilag VI a – overskrift og kolonne 2 – linje 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BEGRÆNSNINGER I INDHOLDET AF 
FOSFATER OG ANDRE 

FOSFORHOLDIGE STOFFER

BEGRÆNSNINGER I INDHOLDET AF 
FOSFATER

Må ikke markedsføres, hvis det samlede 
fosforindhold svarer til mindst 
0,5 vægtprocent

Må ikke markedsføres, hvis der er tilsat 
fosfater

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11 a (nyt) 
Forordning (EF) nr. 648/2004
Bilag VII – afsnit B a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I bilag VII indsættes følgende 
afsnit:
"Ba. Oplysninger om bæredygtig 
anvendelse
Uden at det indskrænker bestemmelserne 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/114/EF af 12. december 2006 om 
vildledende og sammenlignende reklame 
(kodificeret udgave)1, skal etiketten på 
husholdningsvaskemidler indeholde:

 relevante oplysninger ved hjælp af et 
logo og/eller en tekst, som tilskynder til en 
bæredygtig anvendelse af vaskemidler, 
f.eks. anbefalinger om at undgå at vaske i 
en maskine, som ikke er fyldt op, 
overholde doseringsinstrukserne, vaske 
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ved lav temperatur og 
genanvende/genopfylde emballagen, samt 

 henvisninger til andre eksisterende 
kilder, som f.eks. internetwebsteder med 
yderligere oplysninger til forbrugerne 
med nyttige anbefalinger, forslag og råd 
om bæredygtig anvendelse af de 
pågældende vaskemidler.
__________
1 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21."
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