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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Notranji trg za detergente za pranje perila v gospodinjstvu je trenutno razdrobljen, kar zadeva 
vsebnost fosfatov in drugih fosfornih spojin. Za boljše delovanje notranjega trga za detergente 
potrebujemo usklajen pristop.

Ker stopnje vsebnosti fosfatov in drugih fosfornih spojin v detergentih za pranje perila v 
gospodinjstvu na ravni EU niso usklajene, so države članice sprejele različne pristope. 
Nekatere so sprejele nacionalne ukrepe za omejevanje uporabe fosfatov in detergentov, druge 
pa so se odločile, da naj industrijski sektor prostovoljno ukrepa za zmanjšanje uporabe 
fosfatov in detergentov, vendar obstaja možnost, da se nekateri proizvajalci ne bodo počutili 
prostovoljno zavezane. Deset držav članic pa za stopnje vsebnosti fosfatov v detergentih nima 
nobenih omejitev. Tako različni pristopi so povzročili razdrobljenost notranjega trga za 
detergente, zato morajo proizvajalci detergentov spoštovati različna nacionalna pravila, kar 
povzroča izgubo časa in dodatne stroške.

Poleg tega se za proizvode, za katere ne velja usklajevalna zakonodaja, uporablja načelo 
vzajemnega priznavanja. Države članice morajo v skladu z Uredbo (ES) št. 764/2008 o 
vzajemnem priznavanju1 sprejeti proizvode – tudi detergente z različni stopnjami vsebnosti 
fosfatov –, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, razen če dokažejo specifične razloge 
proti temu. Razmeroma kratek čas, ki ga imajo upravni organi držav članic na voljo za 
sprejetje sklepa o vzajemnem priznavanju, je veliko breme, zlasti pri vzajemnem priznavanju 
številnih proizvodov.

Za izboljšanje prostega pretoka detergentov za pranje perila v gospodinjstvu na notranjem 
trgu zato priporočamo, da se uskladijo različna nacionalna pravila o vsebnosti fosfatov in 
drugih fosfornih spojin v njih. To bi poleg tega prispevalo k odpravi stroškov, ki jih imajo 
proizvajalci in nacionalni upravni organi zaradi trenutne razdrobljenosti notranjega trga, in 
preprečilo bremena, povezana z vzajemnim priznavanjem.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

                                               
1 Uredba (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za 
uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici 
(UL L 218, 13.8.2008, str. 21).
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je v skladu s členom 16 
Uredbe (ES) št. 648/2004 v Poročilu o 
uporabi fosfatov Svetu in Evropskemu 
parlamentu ocenila uporabo fosfatov v 
detergentih. Po nadaljnjih analizah je 
Komisija menila, da je treba uporabo 
fosfatov v detergentih za pranje perila v 
gospodinjstvu omejiti in tako zmanjšati 
vpliv fosfatov iz detergentov na tveganje 
evtrofikacije in znižati stroške 
odstranjevanja fosfatov v čistilnih 
napravah za odpadne vode. Tako 
zmanjšanje stroškov odtehta stroške 
reformulacije detergentov za pranje perila 
v gospodinjstvu z nadomestili za fosfate.

(1) Komisija je v skladu s členom 16 
Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o detergentih1 v Poročilu o uporabi fosfatov 
Svetu in Evropskemu parlamentu ocenila 
uporabo fosfatov v detergentih. Po 
nadaljnjih analizah je Komisija menila, da 
je treba uporabo fosfatov v detergentih za 
pranje perila v gospodinjstvu prepovedati
in tako zmanjšati vpliv fosfatov iz 
detergentov na tveganje evtrofikacije in 
znižati stroške odstranjevanja fosfatov v 
čistilnih napravah za odpadne vode. Tako 
zmanjšanje stroškov odtehta stroške 
reformulacije detergentov za pranje perila 
v gospodinjstvu z nadomestili za fosfate. 
Poleg tega bi uvedba prepovedi fosfatov 
prispevala k uskladitvi notranjega trga za 
detergente za pranje perila v 
gospodinjstvu, s čimer bi se izboljšal 
njihov prosti pretok.
_______
1 UL L 104, 8.4.2004, str.1.

Obrazložitev

Ker stopnje vsebnosti fosfatov in drugih fosfornih spojin v detergentih za pranje perila v 
gospodinjstvu niso usklajene na ravni EU, so države članice sprejele različne pristope, ki so 
povzročili veliko razdrobljenost notranjega trga za te detergente, kar zadeva vsebnost 
fosfatov v njih. Za izboljšanje prostega pretoka detergentov za pranje perila v gospodinjstvu 
na notranjem trgu je treba uskladiti različna nacionalna pravila.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Učinkoviti nadomestki za detergente za 
pranje perila v gospodinjstvu na podlagi 
fosfatov vsebujejo le majhne količine 
drugih fosforjevih spojin, in sicer 
fosfonate, ki lahko v večjih količinah prav 
tako pomenijo skrb za okolje.

(2) Učinkoviti nadomestki za detergente za 
pranje perila v gospodinjstvu na podlagi 
fosfatov vsebujejo le majhne količine 
drugih fosforjevih spojin, in sicer 
fosfonate, ki imajo zelo posebno funkcijo, 
ki je drugačna od fosfatov, in se 
uporabljajo v tako majhnih količinah, da 
ne prispevajo v merljivem obsegu k 
evtrofikaciji.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Medsebojni vpliv fosfatov in drugih 
fosfornih spojin zahteva pozorno določitev 
obsega in ravni omejitve. Omejitev je 
treba določiti za vse fosforne spojine, saj 
se lahko le tako prepreči zamenjava 
navedenih fosfatov z drugimi fosfornimi 
spojinami. Omejitev vsebnosti fosforja naj 
bo dovolj nizka, da učinkovito prepreči 
trženje formulacij detergentov za pranje 
perila v gospodinjstvu na podlagi fosfatov, 
vendar dovolj visoka, da dopušča vsebnost 
minimalnih količin fosfonatov, potrebnih 
za nadomestne formulacije.

črtano

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ker države članice na morejo doseči 
ciljev načrtovanih ukrepov v zadostni meri, 
in sicer zmanjšanje vpliva fosfatov iz 

(4) Ker države članice ne morejo doseči 
ciljev načrtovanih ukrepov v zadostni meri, 
in sicer zmanjšanje vpliva fosfatov iz 
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detergentov na tveganje evtrofikacije in
znižanje stroškov odstranjevanja fosfatov v 
čistilnih napravah iz odpadne vode, saj 
nacionalni ukrepi z različnimi tehničnimi 
specifikacijami ne morejo vplivati na 
kakovost vode, ki prehaja državne meje in 
jih je zato lažje doseči na ravni Unije, 
lahko Evropska unija sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti po členu 5 
Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta direktiva ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenega cilja.

detergentov na tveganje evtrofikacije, 
znižanje stroškov odstranjevanja fosfatov v 
čistilnih napravah za odpadne vode in 
zagotovitev nemotenega delovanja 
notranjega trga za detergente za pranje 
perila v gospodinjstvu, saj nacionalni 
ukrepi z različnimi tehničnimi 
specifikacijami ne morejo vplivati na 
kakovost vode, ki prehaja državne meje, in 
jih je zato lažje doseči na ravni Unije, 
lahko Evropska unija sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti po členu 5 
Pogodbe o Evropski uniji. Skladno z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega okvirov, ki so 
potrebni za doseganje navedenega cilja.

Obrazložitev

Ker stopnje vsebnosti fosfatov in drugih fosfornih spojin v detergentih za pranje perila v 
gospodinjstvu niso usklajene na ravni EU, so države članice sprejele različne pristope, ki so 
povzročili veliko razdrobljenost notranjega trga za te detergente, kar zadeva vsebnost 
fosfatov v njih. Za izboljšanje prostega pretoka detergentov za pranje perila v gospodinjstvu 
na notranjem trgu je treba uskladiti različna nacionalna pravila.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Razširitev omejitve obsega uporabe
fosfatov in drugih fosfornih spojin z 
detergentov za pranje perila v 
gospodinjstvu na detergente za strojno 
pranje posode v gospodinjstvu ali 
detergente za uporabo v industriji ter 
ustanovah ni primerna, saj trenutno ni na 
voljo ustreznih tehničnih in ekonomsko 
uporabnih nadomestkov za fosfate v teh 
detergentih.

(5) Razširitev prepovedi fosfatov v 
detergentih za pranje perila v 
gospodinjstvu na detergente za strojno 
pranje posode v gospodinjstvu ali 
detergente za uporabo v industriji ter 
ustanovah ali omejitev uporabe fosfatov v 
teh detergentih ni primerna, saj trenutno ni 
na voljo ustreznih tehničnih in ekonomsko 
uporabnih nadomestkov za fosfate v teh 
detergentih ter ocene učinkov, s katero bi 
se ocenili učinki razširitve omejitve na 
detergente za strojno pranje posode, zlasti 
pa bi se ocenili stroški reformulacije in 
učinek kemikalij, uporabljenih v spojinah 
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brez fosfatov, poraba vode in energije v 
gospodinjstvu v fazi potrošniške porabe 
(pralni krog) ter ekonomski stroški za 
potrošnike.

Obrazložitev

Opravljena ocena učinkov je osredotočena predvsem na fosfate v detergentih za pranje perila 
v gospodinjstvu. Morebitne spremembe v učinkovitosti pranja zaradi prehoda na detergente 
za strojno pranje posode v gospodinjstvu brez fosfatov lahko imajo znatne ekonomske in 
okoljske učinke, ki se lahko precej razlikujejo od tistih za detergente za pranje perila v 
gospodinjstvu: uporaba drugačnih nadomestnih kemikalij ali da potrošniki izberejo 
intenzivnejši pralni program, kar vpliva na stroške ter porabo vode in energije (in s tem na 
emisije ogljikovega dioksida).

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za namene sprememb prilog k tej 
uredbi bi morala biti Komisija pristojna za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije.

(7) Za namene sprememb prilog k Uredbi 
(ES) št. 648/2004 bi morala biti Komisija 
pristojna za sprejetje delegiranih aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Zlasti je pomembno, da 
Komisija med pripravljalnim delom izvede 
ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni 
ravni.

Obrazložitev

Zagotoviti je treba posvetovanje Komisije. Poleg tega je to besedilo predlagana standardna 
klavzula iz priloge k skupnemu razumevanju praktičnih ureditev za uporabo delegiranih 
aktov.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Primerno je zagotoviti odloženo 
izvajanje nekaterih omejitev iz te Uredbe
in tako omogočiti izvajalcem, zlasti malim 
in srednje velikim podjetjem, da 
reformulirajo svoje detergente za pranje 
perila v gospodinjstvu na podlagi fosfatov 
z uporabo nadomestkov med običajnim 
ciklom reformulacije in tako 
minimalizirajo stroške.

(9) Primerno je zagotoviti odloženo 
izvajanje nekaterih prepovedi iz te uredbe
in tako omogočiti izvajalcem, zlasti malim 
in srednje velikim podjetjem, da 
reformulirajo svoje detergente za pranje 
perila v gospodinjstvu na podlagi fosfatov 
z uporabo nadomestkov med običajnim 
ciklom reformulacije in tako 
minimalizirajo stroške.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 1 – odstavek 2 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– omejitve vsebnosti fosfatov in drugih 
fosfornih spojin v detergentih.

– omejitve ali prepovedi vsebnosti fosfatov 
v detergentih.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 2 – točki 3 in 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V členu 2 se točka 3 nadomesti z 
naslednjim besedilom:

(2) Člen 2 se spremeni:

(a) točka 3 se nadomesti z naslednjim:

“3. Čiščenje‘ pomeni postopek, s katerim 
se umazanija odstrani iz substrata in se 
pretvori v raztopino ali disperzijo.“

“3. ‚Čiščenje‘ pomeni postopek, s katerim 
se umazanija odstrani iz substrata in se 
pretvori v raztopino ali disperzijo.“

(b) točka 9 se nadomesti z naslednjim:
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„9. ‚dajanje v promet‘ pomeni dobavo ali
dajanje izdelkov na voljo tretjim osebam
za plačilo ali brezplačno. Uvoz se šteje za 
dajanje v promet.“

Obrazložitev

Za zagotovitev pravne varnosti in usklajene rabe izrazov je ustrezno, da se opredelitev pojma 
„dajanje v promet“ uskladi z opredelitvami v Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbi 
(ES) št. 1272/2008, saj so glavni predmet v vseh treh uredbah snovi in zmesi.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 2 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 2 se doda naslednja točka:

„12a. ‚Ocena življenjskega cikla‘ pomeni 
okoljski vpliv izdelka na vseh stopnjah –
od proizvodnje surovin, proizvodnje in 
pakiranja izdelka, prevoza do trgovin na 
drobno do stopnje, ko ga potrošnik 
uporablja in odvrže.“

Obrazložitev

Ker se v predlogih sprememb 19 in 21 navaja „ocena življenjskega cikla“, je primerno, da se 
ta izraz opredeli.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 4 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Detergenti, navedeni v Prilogi VIa, ki ne 
bodo v skladu z omejitvami vsebnosti 
fosfatov in drugih fosfornih spojin, kot so 

Detergenti, navedeni v Prilogi VIa, ki ne 
bodo v skladu z omejitvami vsebnosti 
fosfatov, kot so navedene v tej prilogi, se 



PE458.832v03-00 10/17 AD\863837SL.doc

SL

navedene v tej prilogi, se od datuma, 
navedenega v tej prilogi, ne bodo več tržili 
na trgu.

od datuma, navedenega v tej prilogi, ne 
bodo več tržili na trgu.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 4 a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Detergenti, našteti v Prilogi VIa, ki se 
dajo v promet pred datumom, navedenim 
v njej, se lahko tržijo še naprej do ...*, ne 
da bi morali biti v skladu z omejitvami 
vsebnosti fosfatov, določenimi v tej 
prilogi.
_______________________
*UL vstaviti datum: 2 leti po datumu začetka 
veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Ta prehodna določba bo zagotovila, da lahko detergenti, ki se tržijo v skladu z veljavno 
zakonodajo, na trgu ostanejo še dve leti po začetku veljavnosti te uredbe. S to določbo nove 
zahteve glede vsebnosti fosfatov in drugih fosfornih spojin, navedenih v tej uredbi, ne bi smele 
povzročiti bremena za detergente, ki so v skladu z veljavno zakonodajo.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 a (novo) 
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 11 se odstavek 4 nadomesti z 
naslednjim:
„4. Poleg tega so na embalaži 
detergentov, ki se prodajajo za splošno 
uporabo z namenom, da se uporabljajo 
kot detergenti za pranje perila, navedeni 
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podatki, predvideni v prilogah VII B in 
VII Ba.“

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 b (novo) 
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 11 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Členu 11 se doda naslednji odstavek:
„6a. Da se prepreči izkrivljanje okoljske 
konkurenčnosti, proizvajalci ne smejo 
navajati okoljskih trditev, ki so zgolj v 
skladu z zakonodajo Unije.“

Obrazložitev

Proizvajalcem je treba preprečiti, da bi potrošnike zmedli s trditvami na izdelkih, ki so zgolj v 
skladu z zahtevami zakonodaje Unije. Na primer trditev brez fosfatov bi morala biti dovoljena 
za kategorije izdelkov, za katere že velja prepoved fosfatov.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členi 13a, 13b in 13c sprejme 
spremembe prilog k tej uredbi glede 
detergentov na osnovi topil.

2. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členi 13a, 13b in 13c sprejme 
spremembe prilog I, II, III, IV, V, VI, VII 
in VIII k tej uredbi glede detergentov na 
osnovi topil.

Obrazložitev

Priloga VIa uredbe vsebuje bistvene elemente, zato mora njihove spremembe zakonodajalec 
sprejeti z zakonodajnim postopkom in ne z delegiranimi akti.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 13 b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. S sklepom o preklicu pooblastila 
preneha veljati pooblastilo, določeno v 
navedenem sklepu. Veljati začne 
nemudoma ali na dan, določen v 
navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. 
Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

3. S sklepom o preklicu prenehajo veljati 
pooblastila, podrobno določena v 
navedenem sklepu. Veljati začne dan po 
objavi sklepa v Uradnem listu Evropske 
unije ali na dan, določen v navedenem 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v 
Uradnem listu Evropske unije.

Obrazložitev

Za zagotovitev pravne varnosti je treba navesti natančno časovno opredelitev. Poleg tega je 
to besedilo predlagana standardna klavzula iz priloge k skupnemu razumevanju praktičnih 
ureditev za uporabo delegiranih aktov.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 13 c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski parlament in Svet lahko 
ugovarjata delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od dne uradnega obvestila. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se 
to obdobje podaljša za en mesec. 

1. Evropski parlament in Svet lahko 
ugovarjata delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od dne uradnega obvestila. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se 
to obdobje podaljša za dva meseca. 

Obrazložitev

Podaljšanje tega obdobja je zaželeno, da bi zagotovili dovolj časa za preučitev ukrepa. Poleg 
tega je dvomesečno obdobje predlagana standardna klavzula iz priloge k skupnemu 
razumevanju praktičnih ureditev za uporabo delegiranih aktov.
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko ohranijo ali določijo
nacionalna pravila glede omejitev 
vsebnosti fosfatov in drugih fosfornih 
spojin v detergentih, za katere niso 
navedene omejitve vsebnosti v Prilogi VIa, 
kadar je to upravičeno na podlagi zaščite 
vodnega okolja in kadar so na voljo 
ustrezna tehnična in ekonomska 
nadomestila.

Države članice lahko ohranijo nacionalna 
pravila glede omejitev vsebnosti fosfatov 
in drugih fosfornih spojin v detergentih, za 
katere niso navedene omejitve vsebnosti v 
Prilogi VIa, kadar je to upravičeno na 
podlagi zaščite vodnega okolja in kadar so 
na voljo ustrezna tehnična in ekonomska 
nadomestila.

Obrazložitev

Da bi zagotovili nemoteno delovanje notranjega trga za detergente in preprečili njegovo 
nadaljnjo razdrobljenost, držav članic ne bi smeli spodbujati k določitvi novih nacionalnih 
pravil glede omejitev fosfatov in drugih fosfornih spojin v detergentih. Poleg tega je treba v 
angleškem besedilu izraz „restrictions“ nadomestiti z izrazom „limitations“ (oboje pomeni 
omejitve), da bi zagotovili skladnost in jasnost izrazov, ki se uporabljajo v besedilu.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija bo do 31. decembra 2014 
ocenila, podala poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu o uporabi fosfatov in 
drugih fosfornih spojin v detergentih za 
strojno pranje posode ter po potrebi
predložila zakonodajni predlog z namenom 
njihove postopne opustitve ali omejitve na 
specifične uporabe.

1. Komisija do 31. decembra 2014 na 
podlagi študije o življenjskem ciklu 
detergentov za strojno pranje posode, 
nadomestilih, ki so na voljo, njihovi 
učinkovitosti delovanja, stroškovni 
učinkovitosti in omejitvah, povezanih z 
dostopom do tehnologije, oceni uporabo 
fosfatov in drugih fosfornih spojin v teh
detergentih, Evropskemu parlamentu in 
Svetu o tem poda poročilo ter, če je to 
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utemeljeno, predloži zakonodajni predlog z 
namenom njihove postopne opustitve ali 
omejitve na specifične uporabe.

Obrazložitev

Komisija bi morala za podrobno preučitev uporabe fosfatov in drugih fosfornih spojin v 
detergentih za strojno pranje posode zlasti naročiti študijo o življenjskem ciklu teh 
detergentov, nadomestilih, ki so na voljo, njihovi učinkovitosti delovanja, stroškovni 
učinkovitosti in omejitvah, povezanih z dostopom do tehnologije. To je bistveno za 
obravnavanje prihodnjih ukrepov glede navedene uporabe.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 31. decembra 2014 tudi oceni 
tehnične in gospodarske perspektive ter 
perspektive trajnostnega razvoja za 
ponovno pridobivanje in recikliranje 
fosfatov iz gospodinjskih odplak, 
živalskega gnoja in industrijskih 
odpadkov ter Evropskemu parlamentu in 
Svetu o tem poda poročilo, pri čemer 
upošteva upravljanje virov in geopolitične 
vidike zalog fosforita ter preuči možnosti 
za uporabo in morebitno recikliranje 
fosfatov v detergentih.

Obrazložitev

Fosfati so neobnovljiv vir in so nenadomestljivi v prehrani svetovnega prebivalstva, 
uporabljajo pa se tudi v medicini in industriji. EU je zelo odvisna od uvoza, saj so zaloge 
predvsem na Kitajskem in Zahodni Sahari. Po drugi strani pa bo z izvajanem direktiv EU o 
varstvu voda nameščenih več odstranjevalcev fosfata. To je pomembna priložnost za razvoj 
ponovnega pridobivanja in recikliranja fosfatov, s čimer lahko odpadki postanejo surovina, 
neodvisna od uvoza.
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija do 31. decembra 2017 na 
podlagi študije o oceni življenjskega cikla 
detergentov za uporabo v industriji in 
ustanovah, nadomestilih, ki so na voljo, 
njihovi učinkovitosti delovanja, stroškovni 
učinkovitosti in omejitvah, povezanih z 
dostopom do tehnologije, oceni uporabo 
fosfatov in drugih fosfornih spojin v teh 
in drugih vrstah detergentov, Evropskemu 
parlamentu in Svetu o tem predloži 
poročilo ter če je to utemeljeno pripravi 
zakonodajni predlog z namenom njihove 
postopne opustitve ali omejitve na 
specifične uporabe.

Obrazložitev

Uporabo fosfatov in drugih fosfornih spojin bi bilo primerno preučiti tudi v detergentih za 
uporabo v industriji in ustanovah, da bi zagotovili skladen pristop glede uporabe fosfatov v 
različnih vrstah detergentov. Za te detergente trenutno ni na voljo ustreznih tehnično in 
ekonomsko primernih nadomestil, vendar se lahko stanje v prihodnosti spremeni, zato bi ga 
bilo treba pozorno spremljati.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 648/2004
Priloga VI a – naslov in stolpec 2 – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

OMEJITVE VSEBNOSTI FOSFATOV IN 
DRUGIH FOSFORNIH SPOJIN

OMEJITVE VSEBNOSTI FOSFATOV

Se ne bodo tržili, če je skupna vsebnost 
fosforja enaka ali večja od 0,5 %, 

Se ne bodo tržili, če bodo vsebovali 
dodatne fosfate.
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preračunano na maso.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 a (novo) 
Uredba (ES) št. 648/2004
Priloga VII – oddelek B a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) V Prilogi VII se doda naslednji 
oddelek:
Ba. Informacije o trajnostni uporabi
Brez poseganja v Direktivo 2006/114/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o zavajajočem in 
primerjalnem oglaševanju (kodificirana 
različica)1, se na oznakah detergentov za 
pranje perila v gospodinjstvu:

 v obliki logotipa in/ali besedila 
navedejo pomembne informacije za 
spodbujanje trajnostne uporabe 
detergentov za pranje perila, kot so 
priporočila, ki odsvetujejo nepopolno 
napolnitev pralnega stroja in priporočajo 
upoštevanje navodil za doziranje, pranje 
pri nizki temperaturi in recikliranje ali 
ponovno polnjenje embalaže, in 

 navedejo drugi viri informacij, kot so 
spletne strani, na katerih lahko potrošniki 
najdejo dodatne informacije, da bi imeli 
dostop do koristnih priporočil, predlogov 
in nasvetov, ki spodbujajo trajnostno 
uporabo.
__________
1 UL L 376, 27.12.2006, str. 21.
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