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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Buitinių skalbinių ploviklių vidaus rinka šiuo metu yra susiskaidžiusi pagal juose esantį 
fosfatų ir kitų fosforo junginių kiekį. Siekiant prisidėti prie geresnio ploviklių vidaus rinkos 
veikimo, reikia naudoti suderintą požiūrį.

Kadangi fosfatų ir kitų fosforo junginių kiekis buitiniuose skalbinių plovikliuose nesuderintas 
ES lygmeniu, valstybės narės pasirinko taikyti skirtingus požiūrius. Kai kurios valstybės narės 
ėmėsi nacionalinių priemonių apriboti fosfatų naudojimą plovikliuose. Kitos valstybės narės 
pasirinko savanoriškus pramonės veiksmus sumažinti fosfatų naudojimą plovikliuose; tačiau 
gali būti, kad kai kurie gamintojai gali jaustis neprivalą prisiimti savanoriškus 
įsipareigojimus. Be to, dešimtyje valstybių narių fosfatų kiekis plovikliuose neribojamas 
apskritai. Dėl tokios požiūrių įvairovės ploviklių vidaus rinka yra labai susiskaidžiusi, todėl 
ploviklių gamintojai privalo laikytis skirtingų nacionalinių taisyklių reikalavimų ir dėl to 
prarandama laiko ir atsiranda papildomų išlaidų.

Dar daugiau, produktų, kuriems netaikomi teisės aktai dėl suderinimo, atžvilgiu taikytinas 
abipusio pripažinimo principas. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 764/2008 dėl abipusio 
pripažinimo1 valstybės narės privalo priimti produktus, taigi, taip pat ir ploviklius, kuriuose 
fosfatų kiekis yra skirtingas, kuriais teisėtai prekiaujama kitose valstybėse narėse, nebent jos 
galėtų įrodyti, kad esama tam tikrų priežasčių jų nepriimti. Sąlyginai trumpas laikotarpis, per 
kurį valstybių narių administracijos privalo priimti sprendimą dėl abipusio pripažinimo, yra 
didelė našta, ypač kai kalbama apie didelį produktų skaičių.

Todėl siekiant pagerinti laisvą buitinių skalbinių ploviklių judėjimą vidaus rinkoje 
rekomenduojama suderinti skirtingas nacionalines taisykles dėl fosfatų ir kitų fosforo junginių 
naudojimo šiuose plovikliuose. Be to, taip būtų prisidedama panaikinant išlaidas, kurias 
patiria gamintojai ir nacionalinės administracijos dėl dabartinio vidaus rinkos susiskaidymo, ir 
išvengiama abipusio pripažinimo naštos.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

                                               
1 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 764/2008, nustatantis procedūras, 
susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems 
gaminiams(OL L 218, 2008 8 13, p. 21).
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Pagal Reglamento (EB) Nr. 648/2004 
16 straipsnį Tarybai ir Europos 
Parlamentui pateiktoje ataskaitoje dėl 
fosfatų naudojimo Komisija įvertino 
fosfatų naudojimą plovikliuose. Atlikusi 
išsamesnę analizę Komisija padarė išvadą, 
kad fosfatų naudojimas buitiniuose 
skalbinių plovikliuose turėtų būti 
apribotas, siekiant sumažinti fosfatų iš 
ploviklių įtaką eutrofikacijos rizikai ir 
sumažinti fosfatų šalinimo nuotekų valymo 
įrenginiais išlaidas. Tokiu būdu bus 
sutaupyta daugiau lėšų nei kainuos sudaryti 
naujų buitinių skalbinių ploviklių 
receptūras naudojant fosfatų pakaitalus.

(1) Pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) 
Nr. 648/2004 dėl ploviklių1 16 straipsnį
Tarybai ir Europos Parlamentui pateiktoje 
ataskaitoje dėl fosfatų naudojimo Komisija 
įvertino fosfatų naudojimą plovikliuose. 
Atlikusi išsamesnę analizę Komisija padarė 
išvadą, kad fosfatų naudojimas buitiniuose 
skalbinių plovikliuose turėtų būti 
uždraustas, siekiant sumažinti fosfatų iš 
ploviklių įtaką eutrofikacijos rizikai ir 
sumažinti fosfatų šalinimo nuotekų valymo 
įrenginiais išlaidas. Tokiu būdu bus 
sutaupyta daugiau lėšų nei kainuos sudaryti 
naujų buitinių skalbinių ploviklių 
receptūras naudojant fosfatų pakaitalus. Be 
to, nustačius fosfatų  uždraudimą būtų 
prisidedama prie buitinių skalbinių 
ploviklių vidaus rinkos suderinimo ir 
pagerintas šių ploviklių laisvas judėjimas.
_______
1 OL L 104, 2004 4 8, p. 1.

Pagrindimas

Kadangi fosfatų ir kitų fosforo junginių kiekis buitiniuose skalbinių plovikliuose nesuderintas 
ES lygmeniu, valstybės narės pasirinko taikyti skirtingus požiūrius, dėl to ploviklių vidaus
rinka yra susiskaidžiusi pagal juose esantį fosfatų kiekį. Siekiant pagerinti laisvą buitinių 
skalbinių ploviklių judėjimą vidaus rinkoje, būtina suderinti skirtingas nacionalines taisykles.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Veiksmingiems buitinių skalbinių 
ploviklių, kurių pagrindą sudaro fosfatai, 
pakaitalams reikalingas nedidelis kitų 

(2) Veiksmingiems buitinių skalbinių 
ploviklių, kurių pagrindą sudaro fosfatai, 
pakaitalams reikalingas nedidelis kiekis 
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fosforo junginių, t. y. fosfonatų, kuriuos 
naudojant didesniais kiekiais gali kilti 
aplinkosaugos problemų, kiekio.

kitų fosforo junginių, t. y. fosfonatų, 
atliekančių labai specifinę funkciją, kuri 
skiriasi nuo fosfatų, ir naudojamų tokiais 
mažais kiekiais, kad neturi jokio 
išmatuojamo poveikio eutrofikacijai.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Dėl fosfatų ir kitų fosforo junginių 
sąveikos apribojimo taikymo sritis ir lygis 
turi būti parenkami atsargiai. Apribojimas 
turėtų būti taikomas visiems fosforo 
junginiams, kad būtų užkirstas kelias 
fosfatus, kuriems taikomas apribojimas, 
paprasčiausiai pakeisti kitais fosforo 
junginiais. Turėtų būti nustatytas 
pakankamai mažas apribojamo fosforo 
kiekis, kad būtų veiksmingai užkirstas 
kelias rinkai pateikti buitinių skalbinių 
plovimo preparatų, kurių pagrindą sudaro 
fosfatai, tačiau pakankamai didelis, kad 
būtų leidžiama naudoti minimalų 
fosfonatų kiekį, reikalingą pakaitalų 
receptūroms sudaryti.

Išbraukta.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Veiksmais, kurių turi būti imtasi, 
siekiamų tikslų – mažinti fosfatų iš 
ploviklių įtaką eutrofikacijos rizikai ir
fosfatų šalinimo vandens valymo 
įrenginiais išlaidas – valstybės narės negali 
pakankamai pasiekti, kadangi 
nacionalinėmis priemonėmis, pagal kurias 

(4) Veiksmais, kurių turi būti imtasi, 
siekiamų tikslų – mažinti fosfatų iš 
ploviklių įtaką eutrofikacijos rizikai, 
fosfatų šalinimo vandens valymo 
įrenginiais išlaidas ir užtikrinti sklandų 
buitinių skalbinių ploviklių vidaus rinkos 
veikimą – valstybės narės negali 
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taikomos skirtingos techninės 
specifikacijos, negalima daryti įtakos už 
nacionalinių sienų ribų tekančio vandens 
kokybei. Šių tikslų geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu – Sąjunga gali priimti priemones, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo. Pagal minėtame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiame 
reglamente nenumatyta nieko, kas nėra 
būtina siekiant šių tikslų.

pakankamai pasiekti, kadangi 
nacionalinėmis priemonėmis, pagal kurias 
taikomos skirtingos techninės 
specifikacijos, negalima daryti įtakos už 
nacionalinių sienų ribų tekančio vandens 
kokybei. Šių tikslų geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu – Sąjunga gali priimti priemones, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo. Pagal minėtame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiame 
reglamente nenumatyta nieko, kas nėra 
būtina siekiant šių tikslų.

Pagrindimas

Kadangi fosfatų ir kitų fosforo junginių kiekis buitiniuose skalbinių plovikliuose nesuderintas 
ES lygmeniu, valstybės narės pasirinko taikyti skirtingus požiūrius, dėl to ploviklių vidaus 
rinka yra susiskaidžiusi pagal juose esantį fosfatų kiekį. Siekiant pagerinti laisvą buitinių 
skalbinių ploviklių judėjimą vidaus rinkoje, būtina suderinti skirtingas nacionalines taisykles.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Netikslinga fosfatų ir kitų fosforo 
junginių naudojimo buitiniuose skalbinių 
plovikliuose apribojimus taikyti ir 
buitinėms automatinėms indaplovėms 
skirtiems plovikliams arba pramoniniams ir 
instituciniams plovikliams, nes dar nėra 
tinkamų įgyvendinti techninių ir 
ekonominių galimybių pakeisti fosfatus 
šiuose plovikliuose.

(5) Netikslinga fosfatų naudojimo 
buitiniuose skalbinių plovikliuose 
draudimą taikyti ir buitinėms 
automatinėms indaplovėms skirtiems 
plovikliams arba pramoniniams ir 
instituciniams plovikliams arba apribojimą 
naudoti fosfatus minėtuose plovikliuose, 
nes dar nėra tinkamų įgyvendinti techninių 
ir ekonominių galimybių pakeisti fosfatus 
šiuose plovikliuose ir dar nėra paskelbtas 
poveikio vertinimas, kuriame būtų 
įvertintas poveikis, kurį turėtų apribojimų 
taikymo išplėtimas, kad jis apimtų ir 
buitinėms automatinėms indaplovėms 
skirtus ploviklius, ypač įvertintos naujų 
receptūrų kūrimo išlaidos ir cheminių 
medžiagų, naudojamų receptūrose be 
fosfatų, poveikis, namų ūkyje naudojamo 
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vandens ir energijos suvartojimas 
vartotojo naudojimo etape (skalbimo 
ciklas) ir ekonominės išlaidos 
vartotojams.

Pagrindimas

Poveikio vertinime, kuris buvo atliktas, susitelkta visų pirma į fosfatus buitiniuose skalbinių 
plovikliuose. Galimi skalbimo efektyvumo pokyčiai, susiję su perėjimu prie buitinėms 
automatinėms indaplovėms skirtų ploviklių be fosfatų, galėtų turėti žymų ekonominį ir su 
aplinka susijusį poveikį, kuris labai skirtųsi nuo buitinių skalbinių ploviklių poveikio: lemti 
įvairių cheminių medžiagų pakaitalų naudojimą, intensyvesnių skalbimo programų rinkimąsi 
tarp vartotojų, o tai turėtų su išlaidomis, vandeniu, energija (taigi ir CO2) susijusį poveikį.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Kad būtų galima pakeisti šio 
reglamento priedus, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

(7) Siekiant iš dalies pakeisti Reglamento 
(EB) Nr. 648/2004 priedus, Komisija turėtų 
būti įgaliota priimti deleguotuosius aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Labai svarbu, kad 
parengiamojo darbo metu Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad Komisija konsultuotųsi. Be to, šis tekstas bendrojo susitarimo dėl 
praktinių deleguotų teisės aktų taikymo procedūrų priede pateiktas kaip siūloma standartinė 
sąlyga.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Tikslinga atidėti šiame reglamente (9) Tikslinga atidėti šiame reglamente 
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nustatytų apribojimų taikymą, kad ūkio 
subjektai, visų pirma mažosios ir vidutinės 
įmonės, galėtų sudaryti naujas buitinių 
skalbinių ploviklių, kurių pagrindą sudaro 
fosfatai, receptūras, naudodami pakaitalus 
įprastiniame receptūrų sudarymo cikle, kad 
išlaidos būtų kuo mažesnės.

nustatyto draudimo taikymą, kad ūkio 
subjektai, visų pirma mažosios ir vidutinės 
įmonės, galėtų sudaryti naujas buitinių 
skalbinių ploviklių, kurių pagrindą sudaro 
fosfatai, receptūras, naudodami pakaitalus 
įprastiniame receptūrų sudarymo cikle, kad 
išlaidos būtų kuo mažesnės.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
1 straipsnio 2 dalies 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– fosfatų ir kitų fosforo junginių kiekio 
apribojimai plovikliuose.“

– fosfatų kiekio apribojimai arba 
draudimas plovikliuose.“

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
2 straipsnio 3 ir 9 punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2 straipsnio 3 punktas pakeičiamas 
taip:

(2) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 3 punktas pakeičiamas taip:

“3. „Valymas“ – procesas, kuriuo 
nešvarumai pašalinami nuo pagrindo ir 
paverčiami tirpalu arba išsklaidomi.“

“3. „Valymas“ – procesas, kuriuo 
nešvarumai pašalinami nuo pagrindo ir 
paverčiami tirpalu arba išsklaidomi.“

(b) 9 punktas pakeičiamas taip:

“9. Tiekimas rinkai –tiekimas arba bet 
koks perdavimas trečiajam asmeniui už 
mokestį arba nemokamai. Importas 
laikomas tiekimu rinkai.“
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir suderintą terminų naudojimą, tinkama suderinti apibrėžtį 
„pateikimas rinkai“ su atitinkamomis apibrėžtimis, pateiktomis Reglamente 
(EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 (cheminių medžiagų ir 
mišinių klasifikavimas), kadangi visų trijų reglamentų pagrindinė tema yra medžiagos ir 
mišiniai.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
2 straipsnio 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 2 straipsnis papildomas šiuo punktu: 

“12a. Būvio ciklo įvertinimas – produkto 
poveikis aplinkai visais etapais 
įvertinimas – nuo žaliavų gamybos iki 
produkto gamybos ir pakavimo, 
transportavimo į mažmeninės prekybos
vietas ir vartotojo vėlesnio jo naudojimo ir 
išmetimo.“

Pagrindimas

Kadangi 19 ir 21 pakeitimuose nurodomas būvio ciklo įvertinimas, tinkama apibrėžti šį 
terminą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
4 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIa priede išvardyti plovikliai, kuriuose 
esantis fosfatų ir kitų fosforo junginių
kiekis neatitinka minėtame priede išdėstytų 
apribojimų, rinkai nepateikiami nuo 
minėtame priede nustatytos datos.“

VIa priede išvardyti plovikliai, kuriuose 
esantis fosfatų kiekis neatitinka minėtame 
priede išdėstytų apribojimų, rinkai 
nepateikiami nuo minėtame priede 
nustatytos datos.“
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
4 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIa priede išvardyti plovikliai, kurie 
patiekiami rinkai anksčiau nei tame 
priede nustatyta data, iki ...* gali būti 
toliau parduodami nesilaikant tame 
priede nustatytų fosfatų kiekio 
apribojimų.
_______________________
OL prašome įrašyti datą: 2 metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Šia pereinamojo laikotarpio nuostata padės užtikrinti, kad plovikliai, pateikti į rinką pagal 
šiuo metu galiojančius teisės aktus, galės būti toliau parduodami dvejus metus po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos. Šia nuostata šiame reglamente nustatyti reikalavimai dėl 
fosfatų ir kitų fosforo junginių kiekio netaps našta ploviklių, atitinkančių dabartinių teisės 
aktų nuostatas, požiūriu.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 11 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
"4. Be to, ant ploviklių, skirtų parduoti 
plačiajai visuomenei kaip skalbinių 
plovikliai, pakuotės nurodoma VII 
priedo B ir Ba dalyse numatyta 
informacija.“
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
11 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) 11 straipsnis papildomas šia 
pastraipa:
"6a. Siekiant užkirsti kelią ekologinio 
konkurencingumo iškraipymams, 
gamintojai neteigia, kad ploviklio 
efektyvumas yra papildoma savybė, jei jis 
tik atitinka Sąjungos teisės aktus.“

Pagrindimas
Gamintojams turi būti užkirstas kelias klaidinti vartotojus dėl papildomų produkto savybių, 
jei jos yra būtinos pagal Sąjungos teisės aktus. Pavyzdžiui, neturėtų būti teigiama, kad 
produkte nėra fosfatų, jei toms produktų kategorijoms jau taikomas fosfatų draudimas.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priimdama deleguotąjį aktą pagal 13a, 
13b ir 13c straipsnius, Komisija gali priimti 
šio reglamento priedų pakeitimus dėl 
ploviklių, kurių pagrindą sudaro tirpikliai.

2. Priimdama deleguotąjį aktą pagal 13a, 
13b ir 13c straipsnius, Komisija gali priimti 
šio reglamento I, II, III, IV, V, VI, VII ir 
VIII priedų pakeitimus dėl ploviklių, kurių 
pagrindą sudaro tirpikliai.

Pagrindimas

Reglamento Via priede yra esminių elementų, todėl jų pakeitimus turi priimti teisės aktų 
leidėjas pagal teisėkūros procedūrą, o ne priimant deleguotuosius aktus.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
13 b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
minėtame sprendime nurodytas 
deleguotasis įgaliojimas. Jis įsigalioja iš 
karto arba vėlesnę jame nurodytą dieną. 
Šis sprendimas neturi įtakos jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui. Sprendimas 
skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

3. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
minėtame sprendime nurodytas 
deleguotasis įgaliojimas. Jis įsigalioja kitą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
Oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Šis sprendimas neturi 
įtakos jau galiojančių deleguotųjų aktų 
galiojimui. Sprendimas skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina nurodyti tikslų laiką. Be to, šis tekstas bendrojo 
susitarimo dėl praktinių deleguotų teisės aktų taikymo procedūrų priede pateiktas kaip 
siūloma standartinė sąlyga.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
13 c straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
akto per du mėnesius nuo pranešimo 
dienos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas vienu 
mėnesiu.

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
akto per du mėnesius nuo pranešimo 
dienos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Pagrindimas

Pageidautinas ilgesnis laikotarpis siekiant užtikrinti, kad būtų skiriama pakankamai laiko 
priemonės tikrinimui. Be to, dviejų mėnesių laikotarpis bendrojo susitarimo dėl praktinių 
deleguotų teisės aktų taikymo procedūrų priede pateiktas kaip siūloma standartinė sąlyga.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali toliau taikyti arba 
nustatyti nacionalines taisykles dėl fosfatų 
ir kitų fosforo junginių kiekio apribojimo 
plovikliuose, kuriems VIa priede 
nenustatyti kiekio apribojimai, apribojimo, 
jei tai pagrįsta dėl su vandens aplinkos 
apsauga susijusių priežasčių ir jei yra 
techniškai ir ekonomiškai įgyvendinamų 
galimybių.

Valstybės narės gali toliau taikyti 
nacionalines taisykles dėl fosfatų ir kitų 
fosforo junginių kiekio apribojimo
plovikliuose, kuriems VIa priede 
nenustatyti kiekio apribojimai, apribojimo, 
jei tai pagrįsta dėl su vandens aplinkos 
apsauga susijusių priežasčių ir jei yra 
techniškai ir ekonomiškai įgyvendinamų 
galimybių.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti ploviklių vidaus rinkos sklandų veikimą ir išvengti bet kokio tolesnio jos 
susiskaidymo, valstybės narės neturėtų būti skatinamos nustatyti naujas taisykles dėl dėl 
fosfatų ir kitų fosforo junginių kiekio apribojimo plovikliuose. Be to, būtina anglišką terminą 
„restrictions“ pakeisti terminu „limitations“ siekiant užtikrinti tekste naudojamų terminų 
darną ir aiškumą. Ši pakeitimo dalis tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
įvertina, Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ataskaitą dėl fosfatų ir kitų fosforo 
junginių naudojimo buitiniuose 
automatinėms indaplovėms skirtuose 
plovikliuose ir, jei pagrįsta, pateikia teisės 
akto pasiūlymą dėl laipsniško jų naudojimo 
nutraukimo arba paskirties apribojimo.

1. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
įvertina, atlikusi tyrimą, paremtą buitinėms 
automatinėms indaplovėms skirtų ploviklių 
būvio ciklo įvertinimu, turimais 
pakaitalais, jų charakteristikomis, 
ekonominiu efektyvumu ir technologijos 
pasiekiamumo ribomis, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą 
dėl fosfatų ir kitų fosforo junginių 
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naudojimo buitiniuose automatinėms 
indaplovėms skirtuose plovikliuose ir, jei 
pagrįsta, pateikia teisės akto pasiūlymą 
dėl laipsniško jų naudojimo nutraukimo 
arba paskirties apribojimo.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų išsamiai išnagrinėtas fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimas 
buitinėms automatinėms indaplovėms skirtuose plovikliuose, Komisija visų pirma turėtų 
užsakyti tyrimą, kurio metu būtų ištirtas jų būvio ciklas, turimi pakaitai, jų charakteristikos, 
ekonominis efektyvumas ir technologijos pasiekiamumo ribos. Šie dalykai yra labai svarbūs 
svarstant bet kokius ateities veiksmus dėl fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimo buitinėms 
automatinėms indaplovėms skirtuose plovikliuose.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
16 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
įvertina ir pateikia Europos Parlamentui 
ir Tarybai ataskaitą dėl techniniu, 
ekonominiu ir tvaraus vystymosi požiūriu 
esamų perspektyvų panaudoti ir perdirbti 
buitinėse nuotekose, gyvulių mėšle ir 
pramonės atliekose esantį fosfatą, 
atsižvelgdama į išteklių valdymą ir 
gamtinio fosfato atsargų geopolitinius 
aspektus bei įvertindama poveikį 
plovikliuose esančių fosfatų naudojimui ir 
galimam perdirbimui.

Pagrindimas

Fosfatai yra neatsinaujinantieji ištekliai, nepakeičiami norint aprūpinti maistu visus pasaulio 
gyventojus, taip pat medicinoje ir pramonėje. ES iš esmės priklauso nuo importo, nes 
daugiausia atsargų yra Kinijoje ir Vakarų Sacharoje. Kita vertus, ES vandens apsaugos 
direktyvų įgyvendinimas padės daugiau diegti fosfatų šalinimą. Tai suteikia svarbią galimybę 
vystyti fosfatų panaudojimą ir perdirbimą, atliekų srautą paverčiant potencialiu neimportuotu 
ištekliumi.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1a. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
įvertina, atlikusi tyrimą, paremtą 
pramoninių ir institucinių ploviklių būvio 
ciklo įvertinimu, turimais pakaitalais, jų 
charakteristikomis, ekonominiu 
efektyvumu ir technologijos 
pasiekiamumo ribomis, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą 
dėl fosfatų ir kitų fosforo junginių 
naudojimo pramoniniuose ir kitų rūšių 
plovikliuose ir, jei pagrįsta, pateikia teisės 
akto pasiūlymą dėl laipsniško jų 
naudojimo nutraukimo arba paskirties 
apribojimo.

Pagrindimas

Atrodo, kad yra tinkama išnagrinėti fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimą instituciniuose 
ir pramoniniuose plovikliuose siekiant užtikrinti darnų požiūrį į fosfatų naudojimą skirtingų 
rūšių ploviklių produktuose. Šiuo metu nėra nei techniškai, nei ekonomiškai perspektyvių 
institucinių ir pramoninių ploviklių pakaitalų, tačiau ateityje padėtis gali pasikeisti ir todėl 
turėtų būti atidžiai stebima.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
VI a priedo pavadinimo ir 2 stulpelio 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

FOSFATŲ IR KITŲ FOSFORO 
JUNGINIŲ KIEKIO APRIBOJIMAI

FOSFATŲ KIEKIO APRIBOJIMAI
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Nepateikiami rinkai, jeigu bendras fosforo 
kiekis lygus arba didesnis nei 0,5 % svorio

Nepateikiami rinkai, jeigu juose yra 
pridėtų fosfatų.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
VII priedo B a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) VII priede įterpiamas toks skirsnis:
Ba. Informacija apie tvarų naudojimą
nepažeidžiant 2006 m. gruodžio 12 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2006/114/EB1 dėl klaidinančios 
ir lyginamosios reklamos (kodifikuota 
redakcija),

 buitinių skalbinių ploviklių etiketėse 
kaip logotipas arba tekstas pateikiama 
svarbi informacija, susijusi su tvariu 
skalbinių ploviklių naudojimu, pvz., 
rekomendacijos vengti skalbti 
nepripildžius viso skalbyklės būgno, 
atkreipti dėmesį į nurodymus dėl 
dozavimo, skalbti žemoje temperatūroje ir 
perdirbti arba iš naujo panaudoti pakuotę 
ir  

 pateikiamos nuorodos į vartotojams 
svarbią informaciją, kurią galima rasti 
esamuose šaltiniuose, kaip antai interneto 
svetainėse, kad jie galėtų susipažinti su 
naudingomis rekomendacijomis, 
pasiūlymais ir patarimais, kurie 
paskatintų jų tvarų naudojimą.
__________
1 OJ L 376, 27. 12.2006, p. 21."
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