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BEKNOPTE MOTIVERING

De interne markt voor huishoudelijke wasmiddelen (detergentia) is momenteel versnipperd 
met betrekking tot het gehalte aan fosfaten en andere fosforverbindingen. Om bij te dragen tot 
een betere werking van de interne markt voor wasmiddelen is een geharmoniseerde aanpak 
noodzakelijk.

Omdat het gehalte aan fosfaten en andere fosforverbindingen in huishoudelijke wasmiddelen 
op EU-niveau niet geharmoniseerd is, hebben de EU-lidstaten tussen verschillende 
benaderingen gekozen. Sommige lidstaten hebben nationale maatregelen genomen om het 
gebruik van fosfaten in wasmiddelen te beperken. Andere lidstaten hebben ervoor gekozen 
om het aan de industrie over te laten om het gebruik van fosfaten in detergentia te beperken;
het is echter mogelijk dat bepaalde producenten zich niet gehouden voelen aan vrijwillige 
toezeggingen. Bovendien kennen tien lidstaten überhaupt geen beperking van het 
fosfaatgehalte in detergentia. Een dergelijke brede waaier van benaderingen heeft geleid tot 
een versnipperde interne markt voor wasmiddelen, waardoor wasmiddelenproducenten 
moeten voldoen aan uiteenlopende nationale regels, wat tijdverlies en extra kosten met zich 
meebrengt.

Ten aanzien van de producten waar geen geharmoniseerde wetgeving voor geldt, is bovendien 
het beginsel van wederzijdse erkenning van toepassing. Overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 764/2008 inzake wederzijdse erkenning1 moeten de lidstaten producten (waaronder ook 
wasmiddelen met verschillende fosfaatgehalten) die in een andere lidstaat rechtmatig in de 
handel zijn gebracht, toelaten, tenzij zij specifieke redenen kunnen aangeven om hiervan af te 
wijken. De relatief korte termijnen voor de overheden van de lidstaten om een besluit te 
nemen over wederzijdse erkenning brengen een aanzienlijke administratieve rompslomp met 
zich mee, met name wanneer het talrijke producten betreft.

Derhalve wordt aanbevolen, ten einde het vrije verkeer van huishoudelijke wasmiddelen in de 
interne markt te bevorderen, om de uiteenlopende nationale regels betreffende het gehalte aan 
fosfaten en andere fosforverbindingen in die detergentia te harmoniseren. Dit zou er 
bovendien toe bijdragen dat de kosten voor de producenten en de nationale overheden in 
verband met de versnippering van de interne markt wegvallen en dat een einde komt aan de 
administratieve rompslomp i.v.m. de wederzijdse erkenning.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen:

                                               
1 Verordening (EG) nr. 764/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van 
procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere 
lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht (PB L 218, 13.08.2008, blz. 21).
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EG) nr. 648/2004 heeft de 
Commissie het gebruik van fosfaten in 
detergentia geëvalueerd in haar verslag aan 
de Raad en het Europees Parlement over 
het gebruik van fosfaten. Na een 
diepgaande analyse is de Commissie tot de 
slotsom gekomen dat het gebruik van 
fosfaten in huishoudelijke wasmiddelen 
dient te worden beperkt om ervoor te 
zorgen dat de bijdrage die fosfaten in 
detergentia tot het risico van eutrofiëring 
leveren, wordt verminderd en dat de kosten 
voor de fosfaatverwijdering in 
waterzuiveringsinstallaties kunnen worden 
teruggedrongen. Deze kostenbesparingen 
wegen ruimschoots op tegen de extra 
kosten die zijn gemoeid met de productie 
van detergentia volgens nieuwe formules 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
alternatieven voor fosfaten.

(1) Overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EG) nr. 648/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 betreffende detergentia1, heeft 
de Commissie het gebruik van fosfaten in 
detergentia geëvalueerd in haar verslag aan 
de Raad en het Europees Parlement over 
het gebruik van fosfaten. Na een 
diepgaande analyse is de Commissie tot de 
slotsom gekomen dat het gebruik van 
fosfaten in huishoudelijke wasmiddelen 
dient te worden verboden om ervoor te 
zorgen dat de bijdrage die fosfaten in 
detergentia tot het risico van eutrofiëring 
leveren, wordt verminderd en dat de kosten 
voor de fosfaatverwijdering in 
waterzuiveringsinstallaties kunnen worden 
teruggedrongen. Deze kostenbesparingen 
wegen ruimschoots op tegen de extra 
kosten die zijn gemoeid met de productie 
van detergentia volgens nieuwe formules 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
alternatieven voor fosfaten. Bovendien zou 
de invoering van het verbod op fosfaten 
bijdragen tot de harmonisering van de 
interne markt voor huishoudelijke 
wasmiddelen en derhalve het vrije verkeer 
van die wasmiddelen bevorderen.
_______
1 PB L 104 van 8.4.2004, blz. 1.

Motivering

Omdat het gehalte aan fosfaten en andere fosforverbindingen in huishoudelijke wasmiddelen 
op EU-niveau niet is geharmoniseerd, hebben de EU-lidstaten tussen uiteenlopende 
benaderingen gekozen die dan ook geleid hebben tot een uiterst versnipperde interne markt 
voor dergelijke wasmiddelen wat hun fosfaatgehalte betreft. Om het vrije verkeer van 
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huishoudelijke wasmiddelen in de interne markt te bevorderen, moeten de uiteenlopende 
nationale regels worden geharmoniseerd.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Voor de vervaardiging van 
doeltreffende alternatieven voor 
fosfaathoudende wasmiddelen is het 
gebruik van fosforverbindingen, met name
fosfonaten, in kleine hoeveelheden 
onontbeerlijk, maar een toenemend 
gebruik van dergelijke stoffen zou 
problemen kunnen opleveren voor het 
milieu.

(2) Voor de vervaardiging van 
doeltreffende alternatieven voor 
fosfaathoudende wasmiddelen zijn kleine 
hoeveelheden nodig van andere
fosforverbindingen, te weten fosfonaten, 
welke een zeer specifieke rol spelen die 
anders is dan die van fosfaten en die in 
zulke kleine hoeveelheden worden 
gebruikt dat zij niet meetbaar bijdragen 
aan de eutrofiëring.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Gezien de wisselwerking tussen 
fosfaten en andere fosforverbindingen 
moet zorgvuldigheid worden betracht bij 
de vaststelling van de reikwijdte en het 
niveau van de beperking. De beperking 
van het gebruik moet van toepassing zijn 
op alle fosforverbindingen, teneinde uit te 
sluiten dat aan beperkingen onderhevige 
fosfaten eenvoudigweg door andere 
fosforverbindingen worden vervangen. De 
grenswaarde voor het fosforgehalte moet 
laag genoeg zijn om het in de handel 
brengen van fosfaathoudende 
huishoudelijke wasmiddelen op 
doeltreffende wijze te voorkomen, maar 
hoog genoeg om geen beletsel te vormen 
voor de toepassing van een 
minimumhoeveelheid fosfonaten die 

Schrappen
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vereist is voor alternatieve formules.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Daar de doelstellingen van de 
voorgenomen maatregel, namelijk de 
vermindering van de bijdrage van fosfaten 
in detergentia aan het risico van 
eutrofiëring en het terugdringen van de 
kosten voor de fosfaatverwijdering in 
waterzuiveringsinstallaties, niet voldoende 
door de lidstaten kunnen worden 
verwezenlijkt omdat de kwaliteit van 
grensoverschrijdend water niet met behulp 
van nationale maatregelen met 
verschillende technische specificaties kan 
worden gereguleerd, en derhalve beter op 
het niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig 
het in artikel 5 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(4) Daar de doelstellingen van de 
voorgenomen maatregel, namelijk de 
vermindering van de bijdrage van fosfaten 
in detergentia aan het risico van 
eutrofiëring, het terugdringen van de 
kosten voor de fosfaatverwijdering in 
waterzuiveringsinstallaties en te zorgen 
voor een goed functionerende interne 
markt voor huishoudelijke wasmiddelen, 
niet voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt omdat de kwaliteit 
van grensoverschrijdend water niet met 
behulp van nationale maatregelen met 
verschillende technische specificaties kan 
worden gereguleerd, en derhalve beter op 
het niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig 
het in artikel 5 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Motivering

Omdat het gehalte aan fosfaten en andere fosforverbindingen in huishoudelijke wasmiddelen 
op EU-niveau niet is geharmoniseerd, hebben de EU-lidstaten tussen uiteenlopende 
benaderingen gekozen die dan ook geleid hebben tot een uiterst versnipperde interne markt 
voor dergelijke wasmiddelen wat hun fosfaatgehalte betreft. Om het vrije verkeer van 
huishoudelijke wasmiddelen in de interne markt te bevorderen, moeten de uiteenlopende 
nationale regels worden geharmoniseerd.
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Amendement 5

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 
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.

(5) Het is niet wenselijk om het verbod op
fosfaten in huishoudelijke wasmiddelen uit 
te breiden tot detergentia voor 
huishoudelijke vaatwasmachines of tot 
detergentia voor industrieel en 
institutioneel gebruik of het gebruik van 
fosfaten in die detergentia te beperken, 
omdat er nog geen technisch en 
economisch haalbare alternatieven voor het 
gebruik van fosfaten in dergelijke 
detergentia beschikbaar zijn en omdat er 
nog geen effectbeoordeling beschikbaar is 
waarin de gevolgen van uitbreiding van 
de beperkingen tot huishoudelijke 
wasmiddelen worden geëvalueerd, met 
name wat betreft de kosten voor de 
ontwikkeling van nieuwe formules en de 
gevolgen van de chemicaliën die worden 
gebruikt in fosfaatvrije formules, het 
verbruik van drinkwater en energie in de 
gebruiksfase bij de consument (de 
wascyclus), en de economische kosten 
voor de consument.

Motivering

In de uitgevoerde effectbeoordeling is vooral gekeken naar fosfaten in huishoudelijke 
wasmiddelen. Mogelijke veranderingen in schoonmaakprestaties ten gevolge van een 
overstap op fosfaatvrije detergentia voor huishoudelijke vaatwasmachines heeft mogelijk 
aanzienlijke economische en milieugevolgen die heel anders zijn dan die voor huishoudelijke 
wasmiddelen: gebruik van verschillende vervangende chemische stoffen, keuzemogelijkheden 
voor intensievere wasprogramma’s voor consumenten met gevolgen op het gebied van kosten, 
water, energie (en dus CO2).
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Amendement 6

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. Van bijzonder belang is dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen.

Motivering

Het is van belang dat de Commissie raadplegingen houdt. Bovendien is de formulering in 
overeenstemming met de voorgestelde standaardbepaling die is opgenomen in de bijlage bij 
de consensus over praktische regelingen voor de toepassing van gedelegeerde handelingen.

Amendement 7

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 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 
het in deze verordening vastgestelde 
verbod mogelijk zijn.

Amendement 8
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Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 1 – lid 2 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

beperkingen op het gehalte aan fosfaten en 
andere fosforverbindingen in detergentia.”

beperkingen of verboden op het gehalte 
aan fosfaten in detergentia.”

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 2 – punten 3 en 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 2, punt 3, komt als volgt te 
luiden:

(2) Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

(a) punt 3 wordt vervangen door:

“3. ‘reinigen’: het proces waarbij vuil van 
het substraat wordt afgescheiden en in 
opgeloste of colloïdale toestand wordt 
gebracht.”

“3. ‘reinigen’: het proces waarbij vuil van 
het substraat wordt afgescheiden en in 
opgeloste of colloïdale toestand wordt 
gebracht.”

(b) punt 9 wordt vervangen door:

“9. ‘in de handel brengen’: het aan een 
derde leveren of beschikbaar stellen, 
ongeacht of dit tegen betaling dan wel om 
niet geschiedt. Invoer wordt beschouwd 
als in de handel brengen.”

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid en een geharmoniseerd termengebruik is het zinvol dat de 
definitie van "in de handel brengen" in overeenstemming gebracht wordt met de respectieve 
definities in Verordening (EG) nr. 1907/2007 (REACH) en Verordening (EG) nr. 1272/2008 
(CLP), aangezien alle drie verordeningen hoofdzakelijk stoffen en mengsels betreffen.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 2 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Aan artikel 2 wordt het volgende 
punt toegevoegd:

"12 bis. "levenscyclusbeoordeling": de 
beoordeling van de milieueffecten van een 
product gedurende alle stadia, vanaf de 
winning van de grondstoffen, de fabricage 
van het product, alsmede de verpakking 
en het vervoer naar de detailhandel, en 
vervolgens het gebruik en de lozing door 
de consument."

Motivering

Aangezien in de amendementen 19 en 21 wordt verwezen naar de "levenscyclusbeoordeling" 
lijkt het zinvol deze term te definiëren.

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in bijlage VI bis genoemde detergentia 
die niet voldoen aan de in die bijlage 
vermelde beperkingen op het gehalte aan 
fosfaten en andere fosforverbindingen, 
mogen vanaf de in die bijlage vastgestelde 
datum niet meer in de handel worden 
gebracht. ”

De in bijlage VI bis genoemde detergentia 
die niet voldoen aan de in die bijlage 
vermelde beperkingen op het gehalte aan 
fosfaten, mogen vanaf de in die bijlage 
vastgestelde datum niet meer in de handel 
worden gebracht.
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Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Detergentia die zijn opgenomen in bijlage 
VI bis en die in de handel worden 
gebracht vóór de in die bijlage bepaalde 
datum, mogen beschikbaar blijven op de 
markt tot ...* zonder te hoeven voldoen 
aan de beperkingen van het gehalte aan 
fosfaten als bepaald in die bijlage.
_______________________
*PB datum invoegen: 2 jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Motivering

Deze overgangsbepaling garandeert dat detergentia die overeenkomstig de huidige wetgeving 
in de handel zijn gebracht, verder op de markt kunnen worden aangeboden gedurende twee 
jaar na de inwerkingtreding van deze verordening. Met deze bepaling wordt beoogd dat de 
nieuwe vereisten ten aanzien van het gehalte aan fosfaten en andere fosforverbindingen als 
bepaald in de verordening niet resulteren in administratieve rompslomp voor wasmiddelen 
die voldoen aan de huidige wetgeving.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Artikel 11, lid 4 wordt vervangen 
door:
"4. Bovendien moet op de verpakking van 
detergentia die aan het grote publiek voor 
gebruik als wasmiddel worden verkocht de 
in bijlage VII, onder B en B bis, bedoelde 
informatie worden vermeld."
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 11 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Aan artikel 11 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"6 bis. Om concurrentieverstoringen op 
milieugebied te voorkomen mogen 
fabrikanten niet beweren dat detergentia 
goed zijn voor het milieu wanneer zij niet 
meer doen dan voldoen aan de EU-
wetgeving."

Motivering

Fabrikanten mogen consumenten niet in verwarring brengen met producteigenschappen die 
toch al verplicht worden gesteld in de Uniewetgeving. Zo mag er bijvoorbeeld niet worden 
beweerd dat een product geen fosfaten bevat als er al een verbod op fosfaten geldt voor dat 
product.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 13 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 13 bis, 13 ter en 13 quater 
wijzigingen van de bijlagen bij deze 
verordening vaststellen met betrekking tot 
detergentia die gebaseerd zijn op 
oplosmiddelen.

2. De Commissie kan door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 13 bis, 13 ter en 13 quater 
wijzigingen van de bijlagen I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII  bij deze verordening 
vaststellen met betrekking tot detergentia 
die gebaseerd zijn op oplosmiddelen.

Motivering

Bijlage VI bis van de verordening bevat essentiële elementen en derhalve moeten wijzigingen 
van die elementen veeleer via de wetgevingsprocedure worden vastgesteld dan door middel 
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van gedelegeerde handelingen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 13 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in 
werking of op een in dat besluit bepaalde 
latere datum. Het laat de geldigheid van de 
reeds in werking zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet. Het wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.

3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het besluit wordt van kracht op 
de dag volgend op de publicatie van dit 
besluit in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of op een in dat besluit 
bepaalde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid moet de exacte datum van inwerkingtreding worden 
aangeduid. Bovendien is de formulering in overeenstemming met de voorgestelde 
standaardbepaling die is opgenomen in de bijlage bij de consensus over praktische 
regelingen voor de toepassing van gedelegeerde handelingen.

Amendement 17

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 

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 
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verlengd. verlengd. 

Motivering

De langere verlengingstermijn is wenselijk om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd is voor 
toetsing van de maatregel. Bovendien is de termijn van twee maanden in overeenstemming 
met de voorgestelde standaardbepaling die is opgenomen in de bijlage bij de consensus over 
praktische regelingen voor de toepassing van gedelegeerde handelingen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“Indien zulks nodig is ter bescherming van 
het aquatisch milieu en indien technisch en 
economisch haalbare alternatieven 
beschikbaar zijn, mogen de lidstaten 
nationale regels handhaven of vaststellen
betreffende beperkingen op het gehalte van 
fosfaten en andere fosforverbindingen in 
detergentia waarvoor in bijlage VI bis geen 
beperkingen met betrekking tot dit gehalte 
zijn vastgesteld.”

“Indien zulks nodig is ter bescherming van 
het aquatisch milieu en indien technisch en 
economisch haalbare alternatieven 
beschikbaar zijn, mogen de lidstaten 
nationale regels handhaven betreffende 
beperkingen op het gehalte van fosfaten en 
andere fosforverbindingen in detergentia 
waarvoor in bijlage VI bis geen 
beperkingen met betrekking tot dit gehalte 
zijn vastgesteld.”

Motivering

Om te zorgen voor een goed functioneren van de interne markt en om verdere versnippering 
van de interne markt te vermijden mogen lidstaten niet worden aangemoedigd nieuwe 
nationale regels vast te stellen betreffende beperkingen van het gehalte aan fosfaten en 
andere fosforverbindingen in detergentia. In de Engelse tekst moet de term "restrictions" 
worden vervangen door "limitations" omwille van de consistentie en de duidelijkheid van de 
gehanteerde terminologie.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 16 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. 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 na een studie die 
gebaseerd is op de 
levenscyclusbeoordeling van in 
huishoudelijke vaatwasmachines 
gebruikte detergentia, beschikbare 
alternatieven, hun prestaties, hun 
kostenefficiëntie en beperkingen in 
termen van toegang tot technologie, en, 
indien nodig, een wetgevingsvoorstel 
ingediend met het oog op de geleidelijke 
eliminatie of de beperking tot specifieke 
toepassingen.”

Motivering

Voor een zorgvuldig onderzoek naar het gebruik van fosfaten en andere fosforverbindingen in 
detergentia voor huishoudelijke vaatwasmachines moet de Commissie met name opdracht 
geven voor een studie naar de levenscyclus van in huishoudelijke vaatwasmachines gebruikte 
detergentia, beschikbare alternatieven, hun prestaties, hun kostenefficiëntie en beperkingen in 
termen van toegang tot technologie. Deze aspecten zijn van essentieel belang met het oog op 
toekomstig optreden ten aanzien van het gebruik van fosfaten en andere fosforverbindingen in 
detergentia voor huishoudelijke vaatwasmachines.

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2014 heeft de 
Commissie ook een evaluatie doorgevoerd 
en bij het Europees Parlement en de Raad 
een verslag ingediend over de 
vooruitzichten op technisch, economisch 
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en duurzaamheidsgebied met betrekking 
tot het terugwinnen en recyclen van 
fosfaat uit huishoudelijk afvalwater, 
dierlijke mest en industrieel afval, waarbij 
de verantwoordelijkheid voor de 
natuurlijke hulpbronnen en de 
geopolitieke aspecten van 
fosfaatgesteentevoorraden in acht zijn 
genomen en een inschatting is gemaakt 
van de gevolgen voor het gebruik en de 
mogelijke recycling van fosfaten in 
detergentia.

Motivering

Fosfaten zijn een niet-hernieuwbare grondstof, die niet kan worden vervangen bij het voeden 
van de wereldbevolking, en in medische en industriële toepassingen. De EU is hoofdzakelijk 
afhankelijk van invoer, aangezien de voorraden zich voornamelijk bevinden in China en de 
Westelijke Sahara. Aan de andere kant zal tenuitvoerlegging van communautaire 
waterbeschermingsrichtlijnen leiden tot meer fosfaatverwijderingsinstallaties . Dit biedt een 
goede gelegenheid voor meer fosfaatterugwinning en -recycling, waarmee een afvalstroom 
wordt getransformeerd in een mogelijke, niet-geïmporteerde hulpbron.

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk op 31 december 2017 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 industriële en 
institutionele detergentia en andersoortige 
detergentia na een studie die gebaseerd is 
op de levenscyclusbeoordeling van 
industriële en institutionele detergentia, 
beschikbare alternatieven, hun prestaties, 
hun kostenefficiëntie en beperkingen in 
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termen van toegang tot technologie, en, 
indien nodig, een wetgevingsvoorstel 
ingediend met het oog op de geleidelijke 
eliminatie of de beperking tot specifieke 
toepassingen.

Motivering

Het lijkt zinvol om het gebruik van fosfaten en andere fosforverbindingen in industriële en 
institutionele detergentia te onderzoeken om te zorgen voor een samenhangende aanpak van 
het gebruik van fosfaten in verschillende soorten detergentia. Momenteel zijn er geen 
technisch noch economisch haalbare alternatieven beschikbaar voor industriële en 
institutionele detergentia, al zou de situatie in de toekomst kunnen evolueren en derhalve 
moeten de ontwikkelingen op de voet worden gevolgd.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 648/2004
Bijlage VI bis – titel en kolom 2 – segment 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BEPERKINGEN OP HET GEHALTE 
AAN FOSFATEN EN ANDERE 

FOSFORVERBINDINGEN

BEPERKINGEN OP HET GEHALTE 
AAN FOSFATEN

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

Mogen niet in de handel worden gebracht 
indien zij toegevoegde fosfaten bevatten.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 bis (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 648/2004
Bijlage VII – Afdeling B bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In bijlage VII wordt het volgende 
deel ingevoegd:
B bis. Informatie over duurzaam gebruik
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Onverminderd Richtlijn 2006/114/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2006 betreffende 
misleidende reclame en vergelijkende 
reclame (gecodificeerde versie)1, moet op 
de etiketten van huishoudelijke 
wasmiddelen:

 door middel van een logo en/of tekst, 
relevante informatie worden gegeven die 
het duurzame gebruik van wasmiddelen 
bevordert, zoals aanbevelingen om niet te 
wassen met een onvolledig gevulde 
wasmachine, de doseringsaanwijzingen 
op te volgen, op lage temperaturen te 
wassen en de verpakking te recyclen of 
hergebruiken, en 

 worden verwezen naar andere 
bestaande informatiebronnen, zoals 
websites, zodat consumenten toegang 
hebben tot nuttige aanbevelingen, tips en 
adviezen die duurzaam gebruik van de 
wasmiddelen bevorderen.
__________
1PB L 376 van 27. 12.2006, blz. 21."
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