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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Vnútorný trh s domácimi pracími detergentmi je v súčasnosti fragmentovaný, pokiaľ ide o 
obsah fosfátov a iných zlúčenín fosforu. V záujme lepšieho fungovania vnútorného trhu 
detergentov je potrebný harmonizovaný prístup.

Keďže neexistuje harmonizácia obsahu fosfátov a iných zlúčenín fosforu v domácich pracích 
detergentoch na úrovni EÚ, členské štáty si zvolili rozdielne prístupy. Niektoré členské štáty 
prijali vnútroštátne opatrenia na obmedzenie používania fosfátov v detergentoch. Iné členské 
štáty si na zníženie používania fosfátov v detergentoch zvolili dobrovoľné opatrenia 
priemyslu. Je však možné, že niektorých výrobcov nemusia dobrovoľné opatrenia zaväzovať. 
Desať členských štátov navyše vôbec nelimituje obsah fosfátov v detergentoch. Táto 
rôznorodosť prístupov viedla k vysokej fragmentácii vnútorného trhu detergentov, v dôsledku 
čoho musia výrobcovia detergentov dodržiavať rôzne vnútroštátne pravidlá, čo spôsobuje 
stratu času a dodatočné náklady.

Navyše sa na výrobky, na ktoré sa nevzťahujú právne predpisy o harmonizácii, uplatňuje 
zásada vzájomného uznávania. Podľa nariadenia (ES) č. 764/2008 o vzájomnom uznávaní1 sa 
od členských štátov vyžaduje prijať výrobky, a teda aj detergenty s rôznym obsahom fosfátov,
ktoré sa legálne uvádzajú na trh v iných členských štátoch, pokiaľ nevedia preukázať, že na 
ich neprijatie existujú konkrétne dôvody. Relatívne krátke lehoty, ktoré majú orgány 
členských štátov na prijatie rozhodnutia o vzájomnom uznávaní, predstavujú značné 
zaťaženie najmä vtedy, ak ide o početné výrobky.

Preto sa v záujme zlepšenia voľného pohybu domácich pracích detergentov na vnútornom 
trhu odporúča harmonizovať vnútroštátne pravidlá týkajúce sa obsahu fosfátov a iných 
zlúčenín fosforu v týchto detergentoch. Prispelo by to k odstráneniu nákladov, ktoré nesú 
výrobcovia a vnútroštátne orgány v dôsledku súčasnej fragmentácie vnútorného trhu, a záťaže 
súvisiacej so vzájomným uznávaním.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy 
týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi 
predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 21).
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(1) Podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 
648/2004 Komisia posúdila používanie 
fosfátov v detergentoch v Správe Rade a 
Európskemu parlamentu týkajúcej sa 
používania fosfátov. V nadväznosti na 
ďalšiu analýzu Komisia dospela k záveru, 
že používanie fosfátov v domácich pracích 
detergentoch by sa malo obmedziť s 
cieľom znížiť prispievanie fosfátov z 
detergentov k rizikám eutrofizácie a znížiť 
náklady na odstraňovanie fosfátov v 
čistiarňach odpadových vôd. Tieto úspory 
na nákladoch prevyšujú náklady na zmenu 
zloženia domácich pracích detergentov 
pomocou alternatív k fosfátom.

(1) Podľa článku 16 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. 
marca 2004 o detergentoch1 Komisia 
posúdila používanie fosfátov 
v detergentoch v Správe Rade a 
Európskemu parlamentu týkajúcej sa 
používania fosfátov. V nadväznosti na 
ďalšiu analýzu Komisia dospela k záveru, 
že používanie fosfátov v domácich pracích 
detergentoch by sa malo zakázať s cieľom 
znížiť prispievanie fosfátov z detergentov k 
rizikám eutrofizácie a znížiť náklady 
na odstraňovanie fosfátov v čistiarňach 
odpadových vôd. Tieto úspory na 
nákladoch prevyšujú náklady na zmenu 
zloženia domácich pracích detergentov 
pomocou alternatív k fosfátom. Zavedenie 
zákazu fosfátov by navyše prispelo k 
harmonizácii vnútorného trhu domácich 
pracích detergentov a zlepšeniu ich 
voľného pohybu.
________
1 Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 1.

Odôvodnenie

Keďže neexistuje harmonizácia obsahu fosfátov a iných zlúčenín fosforu v domácich pracích 
detergentoch na úrovni EÚ, členské štáty si zvolili rozdielne prístupy, čo viedlo k vysokej 
fragmentácii vnútorného trhu týchto detergentov, pokiaľ ide o obsah fosfátov. V záujme 
zlepšenia voľného pohybu domácich pracích detergentov na vnútornom trhu je potrebné 
harmonizovať rôzne vnútroštátne pravidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Efektívne alternatívy k domácim 
pracím detergentom založeným na 
fosfátoch si vyžadujú malé množstvo iných 
zlúčenín fosfátov, najmä fosforitanov, 
ktoré by mohli pri používaní vo vyšších
množstvách znamenať hrozbu pre životné 

(2) Efektívne alternatívy k domácim 
pracím detergentom založeným na 
fosfátoch si vyžadujú malé množstvo iných 
zlúčenín fosfátov, najmä fosfonátov, ktoré 
plnia veľmi špecifickú funkciu, ktorá sa 
líši od fosfátov, a používajú sa v tak 
malých množstvách, že neprispievajú k 
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prostredie. žiadnej merateľnej miere eutrofizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Interakcia medzi fosfátmi a inými 
zlúčeninami fosforu si vyžaduje starostlivý 
výber rozsahu a úrovne obmedzenia. 
Obmedzenie by sa malo vzťahovať na 
všetky zlúčeniny fosforu, aby sa predišlo 
jednoduchému nahradeniu fosfátov, na 
ktoré sa vzťahujú obmedzenia, inými 
zlúčeninami fosforu. Obmedzenie obsahu 
fosforu by malo byť dostatočne nízke, aby 
sa účinne zabránilo predaju domácich 
pracích detergentov na báze fosforu, a 
zároveň dostatočne vysoké, aby sa 
umožnilo minimálne množstvo 
fosforitanov potrebné na výrobu 
alternatív.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Keďže ciele opatrenia, ktoré sa má 
prijať, spočívajúce v znížení prispievania 
fosfátov z detergentov k rizikám 
eutrofizácie a znížení nákladov na 
odstraňovanie fosfátov v čistiarňach 
odpadových vôd, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov 
vzhľadom na to, že vnútroštátne opatrenia 
s rozdielnymi technickými špecifikáciami 
nemôžu mať vplyv na kvalitu vody 
prekračujúcej štátne hranice, je možné z 
tohto dôvodu lepšie dosiahnuť uvedené 
ciele na úrovni Únie, keďže Únia môže 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 

(4) Keďže ciele opatrenia, ktoré sa má 
prijať, spočívajúce v znížení podielu 
fosfátov z detergentov na riziku 
eutrofizácie, znížení nákladov na 
odstraňovanie fosfátov v čistiarňach 
odpadových vôd a zabezpečení hladkého 
fungovania vnútorného trhu domácich 
pracích detergentov, nie je možné 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 
štátov vzhľadom na to, že vnútroštátne 
opatrenia s rozdielnymi technickými 
špecifikáciami nemôžu mať vplyv na 
kvalitu vody prekračujúcej štátne hranice, 
je možné z tohto dôvodu lepšie dosiahnuť 
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subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedenom 
článku toto nariadenie nepresiahne rámec 
toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie 
uvedeného cieľa.

uvedené ciele na úrovni Únie, keďže Únia 
môže prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedenom 
článku toto nariadenie nepresiahne rámec 
toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie 
uvedeného cieľa.

Odôvodnenie

Keďže neexistuje harmonizácia obsahu fosfátov a iných zlúčenín fosforu v domácich pracích 
detergentoch na úrovni EÚ, členské štáty si zvolili rozdielne prístupy, čo viedlo k vysokej 
fragmentácii vnútorného trhu týchto detergentov, pokiaľ ide o obsah fosfátov. V záujme 
zlepšenia voľného pohybu domácich pracích detergentov na vnútornom trhu je potrebné 
harmonizovať rôzne vnútroštátne pravidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(5) Nie je vhodné rozšíriť zákaz fosfátov v 
domácich pracích detergentoch na domáce 
detergenty pre automatické umývačky 
riadu alebo na priemyselné a 
inštitucionálne detergenty  alebo obmedziť 
používanie fosfátov v uvedených 
detergentoch, pretože nie sú k dispozícii 
vhodné technicky a ekonomicky 
uskutočniteľné alternatívy k používaniu 
fosfátov v uvedených detergentoch a 
pretože doteraz nie je k dispozícii 
posúdenie vplyvu, ktoré by vyhodnotilo 
dosah rozšírenia obmedzení na detergenty 
určené pre domáce automatické 
umývačky riadu a ktoré by pritom 
vyhodnotilo najmä náklady na zmenu 
zloženia a vplyv chemických látok 
používaných v bezfosfátových 
prípravkoch, spotrebu vody a energie v 
domácnostiach vo fáze spotrebiteľského 
používania (umývací cyklus) a 
ekonomické náklady pre spotrebiteľov.
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Odôvodnenie

Vykonané posúdenie vplyvu sa zameralo najmä na fosfáty v domácich pracích detergentoch. 
Možné zmeny čistiaceho účinku spôsobené prechodom na bezfosfátové domáce detergenty pre 
automatické umývačky riadu by mohli mať potenciálne významný hospodársky a 
environmentálny vplyv, ktorý by sa výrazne odlišoval od vplyvu domácich pracích detergentov 
: používanie iných náhradných chemických látok, výber intenzívnejších umývacích programov 
spotrebiteľmi a s tým súvisiaci vplyv na náklady, spotrebu vody a energie (a teda aj väčšie 
emisie CO2)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Je dôležité zaručiť, aby Komisia uskutočňovala konzultácie. Toto znenie je navyše navrhnutou 
štandardnou klauzulou, ktorá sa uvádza v prílohe spoločného porozumenia o praktických 
podmienkach používania delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Je vhodné stanoviť odložené 
uplatňovanie obmedzenia stanoveného v 
tomto nariadení, aby sa hospodárskym 
subjektom, najmä malým a stredným 
podnikom, umožnilo zmeniť zloženie ich 
domácich pracích detergentov na báze 

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

fosforu použitím alternatív počas ich 
obvyklého cyklu zmien zloženia s cieľom 
minimalizovať náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 648/2004
Článok 1 – odsek 2 – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– obmedzenia obsahu fosfátov a iných 
zlúčenín fosforu v detergentoch.

– obmedzenia alebo zákaz obsahu fosfátov 
v detergentoch.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 648/2004
Článok 2 – body 3 a 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Článok 2 ods. 3 sa nahrádza takto: 2. Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a) bod 3 sa nahrádza týmto znením:
“3. „Čistenie“ znamená proces, pri ktorom 
sú nečistoty uvoľnené z podkladu a sú 
prevedené do roztoku alebo disperzie.“

“3. „Čistenie“ znamená proces, pri ktorom 
sú nečistoty uvoľnené z podkladu a sú 
prevedené do roztoku alebo disperzie.“

b) bod 9 sa nahrádza týmto znením:
“9. „uvedenie na trh“ je dodávanie alebo 
sprístupnenie tretej strane, za úhradu 
alebo bezplatne. Dovoz sa považuje za 
uvedenie na trh.“

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť právnu istotu a zosúladené používanie pojmov je vhodné zosúladiť 
vymedzenie pojmu „uvedenie na trh“ s vymedzeniami, ktoré sa nachádzajú v nariadení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) a nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP), pretože predmetom všetkých
troch nariadení sú látky a zmesi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2a (nový)
Nariadenie (ES) č. 648/2004
Článok 2 – bod 12a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Do článku 2 sa dopĺňa tento bod:
“12a. „hodnotenie životného cyklu“ je 
hodnotenie environmentálnych vplyvov 
výrobku vo všetkých štádiách od výroby 
surovín cez výrobu výrobku a obalu a jeho 
prepravu na maloobchodné predajné 
miesta po jeho následné používanie a 
likvidáciu spotrebiteľom.“

Odôvodnenie

Keďže PDN č. 19 a 21 sa zmieňujú o „hodnotení životného cyklu“, je vhodné tento pojem 
vymedziť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Detergenty uvedené v prílohe VIa, ktoré 
nie sú v súlade s obmedzeniami týkajúcimi 
sa obsahu fosfátov a iných zlúčenín 
fosforu stanovenými v uvedenej prílohe, sa 
nesmú uvádzať na trh od dátumu 
stanoveného v uvedenej prílohe.

Detergenty uvedené v prílohe VIa, ktoré 
nie sú v súlade s obmedzeniami týkajúcimi 
sa obsahu fosfátov stanovenými v uvedenej 
prílohe, sa nesmú uvádzať na trh 
od dátumu stanoveného v uvedenej prílohe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 648/2004
Článok 4 a – odsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Detergenty uvedené v zozname v prílohe 
VIa, ktoré sa uvedú na trh pred dátumom 
stanoveným v tejto prílohe, sa môžu ďalej 
sprístupňovať na trhu do ...* bez toho, 
aby museli spĺňať podmienku limitného 
obsahu fosfátov stanovenú v uvedenej 
prílohe.

_______________________
* *Ú. v. EÚ, vložte, prosím, dátum: 2 rokov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Toto prechodné ustanovenie zabezpečí, aby detergenty, ktoré sú uvedené na trh v súlade s 
platnými právnymi predpismi, mohli byť naďalej sprístupňované na trhu ďalšie dva roky po 
nadobudnutí účinnosti nariadenia. Vďaka tomuto ustanoveniu by nové požiadavky týkajúce sa 
obsahu fosfátov a iných zlúčenín fosforu stanovené v tomto nariadení nemali viesť k záťaži v 
súvislosti s detergentmi, ktoré spĺňajú platné právne predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3a (nový)
Nariadenie (ES) č. 648/2004
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. v článku 11 sa odsek 4 nahrádza 
takto:
„4. Okrem toho sa na obaloch detergentov 
predávaných širokej verejnosti na použitie 
ako pracie detergenty uvedú informácie 
stanovené v prílohách VII B a VII Ba.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3b (nový)
Nariadenie (ES) č. 648/2004
Článok 11 – odsek 6a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. Do článku 11 sa dopĺňa tento odsek:
„6a. Aby sa predišlo narušeniu 
konkurencieschopnosti v oblasti životného 
prostredia, výrobcovia nesmú používať 
žiadne environmentálne tvrdenia o 
vlastnostiach, ktoré sú jednoducho iba v 
súlade s právnymi predpismi Únie.“

Odôvodnenie

Výrobcom by sa malo zabrániť, aby miatli spotrebiteľov vlastnosťami výrobkov, ktoré 
jednoducho iba vyžadujú právne predpisy Únie. Napríklad by sa nemalo povoliť žiadne 
tvrdenie o nulovom obsahu fosfátov pre tie kategórie výrobkov, u ktorých už platí zákaz 
fosfátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 648/2004
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia môže prijať zmeny a doplnenia 
príloh k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o 
detergenty na báze rozpúšťadla, 
prostredníctvom delegovaného aktu v 
súlade s článkami 13a, 13b a 13c.

2. Komisia môže prijať zmeny a doplnenia 
príloh I, II, III, IV, V, VI, VII a VIII
k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o 
detergenty na báze rozpúšťadla, 
prostredníctvom delegovaného aktu v 
súlade s článkami 13a, 13b a 13c.

Odôvodnenie

Príloha VIa nariadenia obsahuje podstatné prvky, preto musí zákonodarca prijať zmeny 
a doplnenia k týmto prvkom prostredníctvom legislatívneho postupu, a nie prostredníctvom 
delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 648/2004
Článok 13b – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomocí vymedzených 
v uvedenom rozhodnutí. Rozhodnutie 
nadobúda účinnosť okamžite alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý sa v ňom 
stanoví. Toto rozhodnutie nemá vplyv na 
účinnosť už platných delegovaných aktov. 
Uverejňuje sa v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomocí v ňom uvedených. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň 
po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo k neskoršiemu 
dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním 
dotknutá platnosť delegovaných aktov, 
ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejňuje sa 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej istoty je potrebné určiť presný čas. Toto znenie je navyše 
navrhnutou štandardnou klauzulou, ktorá sa uvádza v prílohe spoločného porozumenia o 
praktických podmienkach používania delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 648/2004
Článok 13c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Je žiaduce túto lehotu predĺžiť, aby sa zabezpečil dostatok času na posúdenie opatrenia. 
Dvojmesačná lehota je navyše obsiahnutá v navrhnutej štandardnej klauzule, ktorá sa uvádza 
v prílohe spoločného porozumenia o praktických podmienkach používania delegovaných 
aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
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Nariadenie (ES) č. 648/2004
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu zachovať alebo 
stanoviť vnútroštátne pravidlá týkajúce sa 
obmedzení obsahu fosfátov a iných 
zlúčenín fosforu v detergentoch, pre ktoré 
nie sú v prílohe VIa stanovené žiadne
obmedzenia obsahu, keď je to odôvodnené 
ochranou vodného prostredia a keď sú k 
dispozícii technicky a ekonomicky 
uskutočniteľné alternatívy.

Členské štáty môžu zachovať vnútroštátne 
pravidlá týkajúce sa limitného obsahu 
fosfátov a iných zlúčenín fosforu v 
detergentoch, pre ktoré nie je v prílohe VIa 
stanovený limitný obsah, keď je to 
odôvodnené ochranou vodného prostredia 
a keď sú k dispozícii technicky a 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy.

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia hladkého fungovania vnútorného trhu detergentov a zabránenia jeho 
fragmentácii by členské štáty nemali byť podnecované k tomu, aby stanovovali nové 
vnútroštátne pravidlá týkajúce sa limitného obsahu fosfátov a iných zlúčenín fosforu v 
detergentoch. Navyše je potrebné nahradiť formuláciu „obmedzenia obsahu“ formuláciou 
„limitný obsah“, aby sa dosiahla konzistentnosť a jasnosť v znení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Po vykonaní štúdie založenej na 
hodnotení životného cyklu detergentov do 
automatických umývačiek riadu v 
domácnostiach, dostupných alternatívach, 
ich účinnosti, nákladovej efektívnosti a 
obmedzeniach, pokiaľ ide o dostupnosť 
technológií, Komisia posúdi do 31. 
decembra 2014 používanie fosfátov a 
iných zlúčenín fosforu v domácich 
detergentoch pre automatické umývačky 
riadu, predloží o tom správu Európskemu 
parlamentu a Rade a, ak je to odôvodnené, 
predloží legislatívny návrh na účely ich 
postupného vyradenia alebo obmedzenia 
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špecifických použití.

Odôvodnenie

S cieľom preskúmať používanie fosfátov a iných zlúčenín fosforu v detergentoch do 
automatických umývačiek riadu v domácnostiach by Komisia mala predovšetkým zadať štúdiu 
analýzy životného cyklu detergentov do automatických umývačiek riadu v domácnostiach, o 
dostupných alternatívach, ich účinnosti, nákladovej efektívnosti a obmedzeniach, pokiaľ ide o 
dostupnosť technológií. Sú dôležité pre posudzovanie prípadných budúcich opatrení 
týkajúcich sa používania fosfátov a iných zlúčenín fosforu v detergentoch do automatických 
umývačiek riadu v domácnostiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do 31. decembra 2014 Komisia taktiež 
vyhodnotí budúce možnosti získavania a 
recyklácie fosfátov z odpadovej vody z 
domácností, živočíšneho hnoja a 
priemyselných odpadov z technického a 
hospodárskeho hľadiska a z hľadiska 
udržateľného rozvoja a predloží správu 
Európskemu parlamentu a Rade, pričom 
zohľadní starostlivosť o zdroje a 
geopolitické aspekty zásob prírodného 
fosfátu a posúdi vplyv využívania a 
prípadného recyklovania fosfátov v 
detergentoch.

Odôvodnenie

Fosfáty patria k neobnoviteľným zdrojom a z hľadiska výživy celosvetovej populácie a v rámci 
uplatnenia v medicíne a priemysle sú nenahraditeľné. EÚ je v tomto smere v podstate závislá 
od dovozu, keďže zásoby fosfátov sa nachádzajú v Číne a na západnej Sahare. Na druhej 
strane však vykonávanie smerníc EÚ o ochrane vôd povedie k rozsiahlejšiemu zavedeniu 
postupov odstraňovania fosfátov. Naskytuje sa tak významná príležitosť na rozvoj 
zhodnocovania a recyklácie fosfátov, kde sa odpadový tok premení na možný zdroj, ktorý 
nepochádza z dovozu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
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Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 648/2004
Článok 16 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Po vykonaní štúdie založenej na 
hodnotení životného cyklu detergentov pre 
priemyselné a inštitucionálne použitie, o 
dostupných alternatívach, ich účinnosti, 
nákladovej efektívnosti a obmedzeniach, 
pokiaľ ide o dostupnosť technológií, 
Komisia posúdi do 31.decembra 2017 
používanie fosfátov a iných zlúčenín 
fosforu v detergentoch pre priemyselné a 
inštitucionálne použitie a iných druhoch 
detergentov, predloží o tom správu 
Európskemu parlamentu a Rade a, ak je 
to odôvodnené, predloží legislatívny návrh 
na účely ich postupného vyradenia alebo 
obmedzenia špecifických použití.

Odôvodnenie

Javí sa, že je vhodné preskúmať používanie fosfátov a iných zlúčenín fosforu v detergentoch 
pre priemyselné a inštitucionálne použitie, aby sa zabezpečil zosúladený prístup k fosfátom v 
rôznych druhoch detergentov. V súčasnosti nie sú k dispozícii ekonomicky efektívne 
alternatívy na použitie v detergentoch pre priemyselné a inštitucionálne použitie, situácia sa 
však môže v budúcnosti zmeniť, a treba ju preto sledovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 648/2004
Príloha VIa – nadpis a stĺpec 2 – riadok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

OBMEDZENIA OBSAHU FOSFÁTOV A 
INÝCH ZLÚČENÍN FOSFORU

OBMEDZENIA OBSAHU FOSFÁTOV

Nesmú sa uvádzať na trh, ak je celkový 
obsah fosforu rovný alebo väčší ako 0,5 
hmotnostných percent

Nesmú sa uvádzať na trh, ak obsahujú 
pridané fosfáty
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11a (nový)
Nariadenie (ES) č. 648/2004
Príloha VII – oddiel Ba (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11a. Do prílohy VII sa vkladá nasledujúca 
časť:
Ba. Informácie o udržateľnom používaní
Bez toho, aby bola dotknutá smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/114/ES z 12. decembra 2006 
o klamlivej a porovnávacej reklame 
(kodifikované znenie)1, sa na etiketách 
domácich pracích detergentov uvádzajú:
— náležité informácie, prostredníctvom 
loga a/alebo textu, zamerané na podporu 
udržateľného použitia pracích 
detergentov, ako napríklad odporúčanie 
vyvarovať sa nedostatočného plnenia 
práčky, dodržiavať pokyny na plnenie 
práčky, prať pri nízkych teplotách a 
recyklovať/opakovane používať obaly, a  
— odkazy na príslušné informácie pre 
spotrebiteľov z existujúcich zdrojov, 
akými sú napríklad internetové stránky, 
aby mali spotrebitelia prístup k užitočným 
odporúčaniam, tipom a radám, ktoré 
nabádajú k udržateľnému používaniu 
pracích detergentov.
__________
Ú. v. EÚ L 376, 27. 12.2006, s. 21.“
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