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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rynek wewnętrzny detergentów piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych 
jest obecnie rozdrobniony, jeżeli chodzi o zawartość fosforanów i innych związków fosforu. 
Zharmonizowane podejście jest niezbędne, aby zapewnić lepsze funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego detergentów.

Ze względu na brak harmonizacji na szczeblu UE co do zawartości fosforanów i innych 
związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych państwa członkowskie przyjęły rozmaite podejścia. Niektóre państwa 
członkowskie ustanowiły krajowe środki ograniczające użycie fosforanów w detergentach. 
Inne państwa opowiedziały się za dobrowolnymi działaniami przemysłu, zmierzającymi do 
ograniczenia użycia fosforanów w detergentach; niemniej możliwe jest, że nie wszyscy 
producenci czują się zobligowani do wypełniania dobrowolnych zobowiązań. Ponadto 
dziesięć państw członkowskich nie wprowadziło żadnych ograniczeń dotyczących zawartości 
fosforanów w detergentach. Taka różnorodność doprowadziła do wysokiego poziomu 
rozdrobnienia rynku wewnętrznego detergentów, w wyniku czego producenci detergentów 
zmuszeni są stosować się do zróżnicowanych przepisów krajowych, co z kolei pociąga za 
sobą stratę czasu i dodatkowe koszty.

Ponadto w odniesieniu do produktów, których nie obejmuje prawodawstwo harmonizacyjne, 
zastosowanie ma zasada wzajemnego uznawania. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
764/2008 w sprawie wzajemnego uznawania1 państwa członkowskie są zobowiązane do 
przyjęcia produktów (a zatem także detergentów zawierających fosforany w różnej ilości), 
które są zgodnie z prawem wprowadzane do obrotu w innym państwie członkowskim, chyba 
że mogą one wykazać istnienie konkretnych przeciwwskazań. Stosunkowo krótkie terminy, w 
których administracja państwa członkowskiego musi podjąć decyzję na temat wzajemnego 
uznawania, powodują duże obciążenie, w szczególności gdy sprawa dotyczy wielu 
produktów.

Aby zatem poprawić swobodny przepływ towarów na rynku wewnętrznym detergentów 
piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, zaleca się harmonizację 
rozbieżnych przepisów krajowych dotyczących zawartości fosforanów i innych związków 
fosforu w tych detergentach. Taka zmiana doprowadziłaby również do ograniczenia kosztów 
ponoszonych przez producentów i administrację krajową w związku z obecnym 
rozdrobnieniem rynku wewnętrznego i pozwoliłaby uniknąć obciążeń związanych ze 
wzajemnych uznawaniem.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
                                               
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., ustanawiające 
procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych 
legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim (Dz.U. L 218, 13.8.2008, s. 21).
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przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zgodnie art. 16 rozporządzenia (WE) nr 
648/2004, w sprawozdaniu dla Rady i 
Parlamentu Europejskiego dotyczącym 
użycia fosforanów Komisja dokonała 
oceny wykorzystywania fosforanów w 
detergentach. W następstwie dalszej 
analizy Komisja stwierdziła, że stosowanie 
fosforanów w detergentach piorących 
wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych powinno zostać ograniczone w 
celu zmniejszenia wpływu fosforanów 
pochodzących z detergentów na zagrożenie 
eutrofizacją i zmniejszyć koszty usuwania 
fosforanu w oczyszczalniach ścieków. Te 
oszczędności przewyższają koszty zmiany 
składu detergentów piorących 
wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych poprzez zastąpienie fosforanów 
alternatywnymi związkami.

(1) Zgodnie art. 16 rozporządzenia (WE) nr 
648/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
detergentów1, w sprawozdaniu dla Rady i 
Parlamentu Europejskiego dotyczącym 
użycia fosforanów Komisja dokonała 
oceny wykorzystywania fosforanów w 
detergentach. W następstwie dalszej 
analizy Komisja stwierdziła, że stosowanie 
fosforanów w detergentach piorących 
wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych powinno zostać zabronione w 
celu zmniejszenia wpływu fosforanów 
pochodzących z detergentów na zagrożenie 
eutrofizacją i zmniejszyć koszty usuwania 
fosforanu w oczyszczalniach ścieków. Te 
oszczędności przewyższają koszty zmiany 
składu detergentów piorących 
wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych poprzez zastąpienie fosforanów 
alternatywnymi związkami. Wprowadzenie 
zakazu fosforanów przyczyniłoby się 
ponadto do harmonizacji rynku 
wewnętrznego detergentów piorących 
wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych i tym samym poprawiłoby 
swobodny przepływ tych produktów.
_______
1 Dz.U. L 104 z 8. 4.2004, s. 1.

Uzasadnienie

Ze względu na brak harmonizacji na szczeblu UE co do zawartości fosforanów i innych 
związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych 
państwa członkowskie przyjęły rozmaite podejścia, co w konsekwencji doprowadziło do 
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wysokiego poziomu rozdrobnienia rynku wewnętrznego tych detergentów, jeżeli chodzi o 
zawartość fosforanów. Aby poprawić swobodny przepływ na rynku wewnętrznym detergentów 
piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, konieczna jest harmonizacja 
rozbieżnych przepisów krajowych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Skuteczne środki alternatywne dla 
opartych na fosforanach detergentów 
piorących wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych wymagają 
niewielkich ilości innych związków 
fosforu, tj. fosfonianów, które w przypadku 
stosowania ich w większych ilościach 
mogą stanowić zagrożenie dla środowiska.

(2) Skuteczne środki alternatywne dla 
opartych na fosforanach detergentów 
piorących wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych wymagają 
niewielkich ilości innych związków 
fosforu, tj. fosfonianów, które spełniają 
bardzo szczególną funkcję, różną od 
fosforanów, i są stosowane w tak 
niewielkich ilościach, że nie przyczyniają 
się w stopniu możliwym do zmierzenia do 
eutrofizacji.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Interakcje pomiędzy fosforanami i 
innymi związkami fosforu wymagają 
ostrożnego wyboru zakresu i poziomu 
ograniczenia. Ograniczenie powinno 
stosować się do wszystkich związków 
fosforu, tak aby uniemożliwić proste 
zastępowanie fosforanów objętych tym 
ograniczeniem innymi związkami fosforu. 
Ograniczenie zawartości fosforu powinno 
być wystarczająco niskie, aby skutecznie 
zapobiegać wprowadzaniu na rynek 
opartych na fosforanach detergentów 
piorących wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych, a 
równocześnie wystarczająco wysokie, aby 

skreślony
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umożliwić stosowanie minimalnej ilości 
fosfonianów wymaganych w 
alternatywnych środkach.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jako że cele działania, które ma zostać 
podjęte, tj. obniżenie wpływu fosforanów z 
detergentów na zagrożenie eutrofizacją i
zmniejszenie kosztów usuwania 
fosforanów ponoszonych przez 
oczyszczalnie ścieków, nie mogą zostać 
osiągnięte w stopniu wystarczającym przez 
państwa członkowskie, ponieważ środki 
krajowe zawierające różne specyfikacje 
techniczne nie mogą wpływać na jakość 
wody przepływającej przez granice państw, 
a co za tym idzie mogą być łatwiej 
osiągnięte na szczeblu unijnym, Unia może 
wprowadzić środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu.

(4) Jako że cele działania, które ma zostać 
podjęte, tj. obniżenie wpływu fosforanów z 
detergentów na zagrożenie eutrofizacją,
zmniejszenie kosztów usuwania 
fosforanów ponoszonych przez 
oczyszczalnie ścieków i zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego detergentów piorących 
wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych, nie mogą zostać osiągnięte 
w stopniu wystarczającym przez państwa 
członkowskie, ponieważ środki krajowe 
zawierające różne specyfikacje techniczne 
nie mogą wpływać na jakość wody 
przepływającej przez granice państw, a co 
za tym idzie mogą być łatwiej osiągnięte 
na szczeblu unijnym, Unia może 
wprowadzić środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu.

Uzasadnienie

Ze względu na brak harmonizacji na szczeblu UE co do zawartości fosforanów i innych 
związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych 
państwa członkowskie przyjęły rozmaite podejścia, co w konsekwencji doprowadziło do 
wysokiego poziomu rozdrobnienia rynku wewnętrznego tych detergentów, jeżeli chodzi o 
zawartość fosforanów. Aby poprawić swobodny przepływ na rynku wewnętrznym detergentów 
piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, konieczna jest harmonizacja 
rozbieżnych przepisów krajowych.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Nie jest właściwe rozszerzanie
ograniczeń stosowania fosforanów i 
innych związków fosforu w detergentach 
piorących wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych na detergenty 
przeznaczone do automatycznych 
zmywarek do naczyń używanych w 
gospodarstwach domowych lub na 
detergenty do zastosowań przemysłowych i 
instytucjonalnych, ponieważ nie są jeszcze 
dostępne odpowiednie technicznie i 
ekonomicznie wykonalne alternatywy dla 
stosowania fosforanów w tych 
detergentach.

(5) Nie jest właściwe rozszerzanie zakazu
fosforanów w detergentach piorących 
wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych na detergenty przeznaczone do 
automatycznych zmywarek do naczyń 
używanych w gospodarstwach domowych 
lub na detergenty do zastosowań 
przemysłowych i instytucjonalnych lub też 
ograniczanie stosowania fosforanów w 
tych detergentach, ponieważ nie są jeszcze 
dostępne odpowiednie technicznie i 
ekonomicznie wykonalne alternatywy dla 
stosowania fosforanów w tych 
detergentach, a także z uwagi na fakt, że 
nie jest jeszcze dostępna ocena wpływu 
określająca skutki rozszerzenia 
ograniczeń na detergenty przeznaczone do 
automatycznych zmywarek do naczyń 
używanych w gospodarstwach domowych, 
zwłaszcza szacująca koszty zmiany 
formuły produktu i wpływ substancji 
chemicznych stosowanych w środkach nie 
zawierających fosforanów, zużycie wody i 
energii przez gospodarstwo domowe w 
trakcie eksploatacji (cykl zmywania) i 
koszty gospodarcze dla konsumentów.

Uzasadnienie

Przeprowadzona ocena wpływu skupiała się głównie na fosforanach w detergentach 
piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Ewentualne zmiany skuteczności 
czyszczenia wynikające z przejścia na niezawierające fosforanów detergenty przeznaczone do 
automatycznych zmywarek do naczyń używanych w gospodarstwach domowych mogą 
wywrzeć znaczne skutki jeżeli chodzi o gospodarkę i środowisko, bardzo różne niż w 
przypadku detergentów piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych: 
wykorzystanie innych zastępczych substancji chemicznych, wybór bardziej intensywnych 
programów myjących przez konsumentów, ze skutkami pod względem kosztów, wody, energii 
(a zatem CO2).
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Komisja powinna mieć uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla 
celów zmiany załączników do niniejszego
rozporządzenia.

(7) Komisja powinna mieć uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla 
celów zmiany załączników do 
rozporządzenia (WE) nr 648/2004.
Szczególnie ważne jest to, aby Komisja 
podczas prac przygotowawczych 
przeprowadziła odpowiednie konsultacje, 
w tym na szczeblu ekspertów.

Uzasadnienie

Ważne jest zapewnienie przeprowadzenia konsultacji przez Komisję. Ponadto to 
sformułowanie jest tożsame z proponowaną standardową klauzulą, którą przewidziano 
w załączniku do Wspólnego stanowiska w sprawie praktycznych ustaleń dotyczących 
stosowania procedury aktów delegowanych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Właściwe jest zapewnienie odroczenia 
stosowania ograniczenia ustanowionego w 
tym rozporządzeniu, tak by umożliwić 
podmiotom gospodarczym, w 
szczególności małym i średnim 
przedsiębiorstwom, zmianę składu ich 
opartych na fosforanach detergentów 
piorących wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych, poprzez 
zastosowanie związków alternatywnych, w 
zwykłym cyklu, w jakim zmieniają one 
skład swoich produktów, tak by 

(9) Właściwe jest zapewnienie odroczenia 
stosowania zakazu ustanowionego w tym 
rozporządzeniu, tak by umożliwić 
podmiotom gospodarczym, w 
szczególności małym i średnim 
przedsiębiorstwom, zmianę składu ich 
opartych na fosforanach detergentów 
piorących wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych, poprzez 
zastosowanie związków alternatywnych, w 
zwykłym cyklu, w jakim zmieniają one 
skład swoich produktów, tak by 
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zminimalizować koszty. zminimalizować koszty.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 1 – ustęp 2 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ograniczenia dotyczące zawartości 
fosforanów i innych związków fosforu w 
detergentach.

– ograniczenia lub zakazy dotyczące 
zawartości fosforanów w detergentach.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 2 – punkt 3 i 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Artykuł 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: (2) W art. 2 wprowadza się następujące 
zmiany:

(a) pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3. „Czyszczenie” oznacza proces, w 
którym brud jest usuwany z podłoża, a 
następnie jest rozpuszczany lub 
rozpraszany.”

„3. „Czyszczenie” oznacza proces, w 
którym brud jest usuwany z podłoża, a 
następnie jest rozpuszczany lub 
rozpraszany.”

(b) pkt 9) otrzymuje brzmienie:

„9. „Wprowadzenie do obrotu” oznacza 
odpłatne lub nieodpłatne dostarczenie lub
udostępnienie stronie trzeciej. Przywóz 
uważa się za wprowadzenie do obrotu.”

Uzasadnienie

W celu zapewnienia pewności prawnej i zharmonizowanego użycia terminów, właściwe jest 
dostosowanie definicji „wprowadzenia do obrotu” do odpowiednich definicji określonych w 
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rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH) i rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 (CLP), 
ponieważ głównym przedmiotem wszystkich trzech rozporządzeń są substancje i mieszaniny.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 2 – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W art. 2 dodaje się następujący punkt 
w brzmieniu:

„12a. „Ocena cyklu życia” oznacza ocenę 
wpływu produktu na środowisko na 
wszystkich etapach, od produkcji 
surowców poprzez wytworzenie produktu i 
opakowanie oraz transport do sklepów 
detalicznych aż do ich użycia oraz 
usunięcia przez konsumenta.”

Uzasadnienie

Poprawki nr 19 i 21 odnoszą się do „oceny cyklu życia”, dlatego należy ten termin 
zdefiniować.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 4 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Detergenty wymienione w załączniku VIa, 
które nie spełniają ograniczeń dotyczących 
zawartości fosforanów i innych związków 
fosforu określonych w tym załączniku, nie 
są wprowadzane do obrotu od dnia 
podanego w tym załączniku.

Detergenty wymienione w załączniku VIa, 
które nie spełniają ograniczeń dotyczących 
zawartości fosforanów określonych w tym 
załączniku, nie są wprowadzane do obrotu 
od dnia podanego w tym załączniku.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 4 a – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Detergenty wymienione w załączniku VIa, 
które zostały wprowadzone do obrotu 
przed datą określoną w tym załączniku, 
mogą nadal być udostępniane na rynku 
do …* bez wymogu przestrzegania 
określonych w tym załączniku ograniczeń 
dotyczących zawartości fosforanów.
_______________________
*Dz.U.: proszę wstawić datę: 2 lata od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Niniejsze postanowienie przejściowe zagwarantuje, że detergenty, które są wprowadzane do 
obrotu zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, będą mogły w dalszym ciągu być 
udostępniane na rynku przez dwa lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
Dzięki temu postanowieniu nowe wymogi dotyczące zawartości fosforanów i innych związków 
fosforu w detergentach, określone w niniejszym rozporządzeniu, nie powinny spowodować 
obciążenia w odniesieniu do detergentów, które są zgodne z obowiązującymi obecnie 
przepisami.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dodatkowo opakowania 
sprzedawanych na rynku detalicznym 
detergentów przeznaczonych do prania 
powinny być opatrzone informacją 
określoną w załącznikach VII B i VII 
Ba.”
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) W art. 11 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„6a. Aby zapobiec zakłóceniom w 
konkurencji pod kątem środowiska 
producenci nie wykorzystują haseł 
nawiązujących do środowiska w 
odniesieniu do cech, które spełniają 
jedynie wymogi przepisów unijnych.”

Uzasadnienie

Należy zapobiec sytuacji, w której producenci wprowadzają w błąd konsumentów powołując 
się na cechy produktu, które spełniają jedynie wymogi przepisów unijnych. Przykładowo 
zakazane powinny być hasła o braku fosforanów w odniesieniu do kategorii produktów 
objętej obowiązującym już zakazem ich wykorzystania.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przyjmować w drodze 
aktu delegowanego, zgodnie z art. 13a, 13b 
i 13c, zmiany do załączników do 
niniejszego rozporządzenia dotyczące 
detergentów na bazie rozpuszczalnikowej.

2. Komisja może przyjmować w drodze 
aktu delegowanego, zgodnie z art. 13a, 13b 
i 13c, zmiany do załączników I, II, III, IV, 
V, VI, VII i VIII do niniejszego 
rozporządzenia dotyczące detergentów na 
bazie rozpuszczalnikowej.

Uzasadnienie

Załącznik VIa do rozporządzenia zawiera istotne elementy, dlatego ustawodawca winien 
przyjąć poprawki do tych elementów w ramach procedury ustawodawczej, a nie procedury 
aktów delegowanych.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 13 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna
natychmiast lub od późniejszej daty, która 
jest w niej określona. Nie wpływa ona na 
ważność już obowiązujących aktów 
delegowanych. Jest publikowana w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna w dniu 
następującym po publikacji decyzji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym tam późniejszym 
terminie. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych. Jest 
publikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Aby zapewnić pewność prawną, konieczne jest dokładne określenie terminu. Ponadto to 
sformułowanie jest tożsame z proponowaną standardową klauzulą, którą przewidziano 
w załączniku do Wspólnego stanowiska w sprawie praktycznych ustaleń dotyczących 
stosowania procedury aktów delegowanych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 13 c – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Parlament Europejski i Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy 
licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady termin 
ten jest przedłużany o miesiąc.

1. Parlament Europejski i Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy 
licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady termin 
ten jest przedłużany o dwa miesiące.
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Uzasadnienie

Pożądane jest wydłużenie okresu, o którym mowa, tak aby zapewnić odpowiednią ilość czasu 
na kontrolę przepisu. Ponadto dwumiesięczny okres to proponowana standardowa klauzula, 
którą przewidziano w załączniku do Wspólnego stanowiska w sprawie praktycznych ustaleń 
dotyczących stosowania procedury aktów delegowanych.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą utrzymywać
lub ustanawiać krajowe przepisy w 
zakresie ograniczeń dotyczących 
zawartości fosforanów i innych związków 
fosforu w tych detergentach, wobec 
których nie określono ograniczeń w
załączniku VIa; działania takie muszą być 
jednak uzasadnione ochroną środowiska 
wodnego oraz muszą istnieć alternatywy 
dla tych związków możliwe do 
zastosowania z technicznego i 
ekonomicznego punktu widzenia.

Państwa członkowskie mogą utrzymywać 
krajowe przepisy w zakresie ograniczeń 
dotyczących zawartości fosforanów i 
innych związków fosforu w tych 
detergentach, wobec których nie określono 
ograniczeń w załączniku VIa; działania 
takie muszą być jednak uzasadnione 
ochroną środowiska wodnego oraz muszą 
istnieć alternatywy dla tych związków 
możliwe do zastosowania z technicznego i 
ekonomicznego punktu widzenia.

Uzasadnienie

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i zapobiec dalszej fragmentacji rynku 
wewnętrznego detergentów, nie należy zachęcać państw członkowskich do ustanawiania 
nowych przepisów krajowych dotyczących ograniczeń dotyczących zawartości fosforanów i 
innych związków fosforu w detergentach. (Druga część uzasadnienia nie dotyczy polskiej 
wersji językowej.)

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 16 – ustęp 1



AD\863837PL.doc 15/19 PE458.832v03-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
dokonuje oceny, przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w
sprawie stosowania fosforanów i innych 
związków fosforu w detergentach 
przeznaczonych do automatycznych 
zmywarek do naczyń używanych w 
gospodarstwach domowych i, tam gdzie to 
uzasadnione, przedkłada wniosek 
legislacyjny w celu stopniowego 
zmniejszania ich użycia lub ograniczenia 
do specyficznych zastosowań.

1. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
dokonuje oceny, przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w
sprawie stosowania fosforanów i innych 
związków fosforu w detergentach 
przeznaczonych do automatycznych 
zmywarek do naczyń używanych w 
gospodarstwach domowych, na podstawie 
przeprowadzonego badania oceny cyklu 
życia detergentów przeznaczonych do 
automatycznych zmywarek do naczyń, 
używanych w gospodarstwach domowych, 
dostępnych alternatyw, ich skuteczności, 
efektywności pod względem kosztów oraz 
ograniczeń, jeżeli chodzi o dostęp do 
technologii, i – tam gdzie to uzasadnione –
przedkłada wniosek legislacyjny w celu 
stopniowego zmniejszania ich użycia lub 
ograniczenia do specyficznych zastosowań.

Uzasadnienie

Aby zapewnić dokładną analizę wykorzystania fosforanów i innych związków fosforu 
w detergentach przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń, używanych 
w gospodarstwach domowych, Komisja powinna w szczególności zlecić przeprowadzenie 
badania na temat cyklu życia detergentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do 
naczyń używanych w gospodarstwach domowych, dostępnych alternatyw, ich skuteczności, 
efektywności pod względem kosztów i ograniczeń w zakresie dostępu do technologii. Te 
kwestie mają podstawowe znaczenie przy przygotowywaniu wszelkich przyszłych działań 
dotyczących wykorzystania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach 
przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń, używanych w gospodarstwach 
domowych.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
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ocenia również i przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie perspektyw 
technicznych, ekonomicznych i w zakresie 
zrównoważonego rozwoju związanych z 
odzyskiwaniem i recyklingiem fosforanów 
ze ścieków domowych, obornika 
zwierzęcego i odpadów przemysłowych, z 
uwzględnieniem gospodarowania 
zasobami i geopolitycznych aspektów 
występowania złóż fosforytu oraz 
zawierające ocenę skutków użycia i 
ewentualnego recyklingu fosforanów w 
detergentach.

Uzasadnienie

Fosforany są nieodnawialnym surowcem, niemożliwym do zastąpienia dla wyżywienia 
ludności świata, ani w zastosowaniach medycznych i przemysłowych. UE jest zależna głównie 
od importu, ponieważ złoża są skoncentrowane w Chinach i na Saharze Zachodniej. Z drugiej 
strony wdrażanie dyrektyw UE w sprawie ochrony wody będzie prowadziło do realizacji 
usuwania fosforanu. Stanowi to ważną szansę na rozwinięcie zbiórki i recyklingu, dzięki 
czemu strumień odpadów przekształci się w potencjalne niepochodzące z importu zasoby.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
dokona oceny, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie stosowania fosforanów i innych 
związków fosforu w detergentach 
używanych do celów przemysłowych i w 
obiektach użyteczności publicznej na 
podstawie przeprowadzonego badania 
oceny cyklu życia detergentów używanych 
do celów przemysłowych i w obiektach 
użyteczności publicznej oraz detergentów 
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innego rodzaju, dostępnych alternatyw, 
ich skuteczności, efektywności pod 
względem kosztów i ograniczeń, jeżeli 
chodzi o dostęp do technologii, oraz – tam 
gdzie to uzasadnione – przedłoży wniosek 
legislacyjny w celu stopniowego ich 
wyeliminowania lub ograniczenia do 
konkretnych zastosowań.

Uzasadnienie

Słuszne wydaje się zbadanie wykorzystania fosforanów i innych związków fosforu w 
detergentach stosowanych w obiektach użyteczności publicznej i do celów przemysłowych, tak 
aby zapewnić spójne podejście do wykorzystywania fosforanów w różnego rodzaju 
detergentach. Obecnie nie ma alternatyw wiarygodnych pod względem technicznym ani 
ekonomicznym dla detergentów stosowanych w obiektach użyteczności publicznej i do celów 
przemysłowych, niemniej sytuacja może się w przyszłości zmienić i dlatego należy ją uważnie 
monitorować.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Załącznik VIa – tytuł i kolumna 2 – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE 
ZAWARTOŚCI FOSFORANÓW I 
INNYCH ZWIĄZKÓW FOSFORU

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE 
ZAWARTOŚCI FOSFORANÓW

Nie są wprowadzane do obrotu, jeśli
całkowita zawartość fosforu wynosi co 
najmniej 0,5 % wagowo

Nie są wprowadzane do obrotu, jeśli
zawierają dodane fosforany

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Załącznik VII – Sekcja B a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W załączniku VII dodaje się 
następującą sekcję w brzmieniu:
„Ba. Informacje dotyczące 
zrównoważonego wykorzystania
Bez uszczerbku dla dyrektywy 
2006/114/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 
dotyczącej reklamy wprowadzającej 
w błąd i reklamy porównawczej (wersja 
ujednolicona)1, etykiety detergentów 
piorących:

 zawierają odpowiednie informacje w 
formie logo i/lub tekstu dotyczące 
zachęcania do zrównoważonego używania 
detergentów piorących, takie jak zalecenia 
na temat niewystarczającego zapełniania 
pralek, zwracania uwagi na instrukcje 
dotyczące dozowania, prania w niskiej 
temperaturze oraz recyklingu/ponownego 
napełniania opakowań, a także 

 zawierają odniesienia do innych 
istniejących źródeł, takich jak strony 
internetowe zawierające dodatkowe 
informacje dla konsumentów, w celu 
umożliwienia konsumentom dostępu do 
użytecznych zaleceń, sugestii i porad 
zachęcających do zrównoważonego 
korzystania z detergentów.
__________
1 Dz.U. L 376, 27. 12.2006, s. 21.”
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