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Изменение 14
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съответствие с член 16 от 
Регламент (ЕО) № 648/2004 Комисията 
оцени употребата на фосфати в 
детергенти в доклада до Съвета и 
Европейския парламент във връзка с 
употребата на фосфати. След извършен 
допълнителен анализ Комисията 
заключи, че употребата на фосфати в 
домакинските перилни детергенти 
следва да бъде ограничена, за да се 
намали въздействието на фосфатите от 
детергенти по отношение на рисковете 
от еутрофикация и да се намалят 
разходите на пречиствателните станции 
за отпадъчни води за отстраняването на 
фосфатите. Намалението на тези 
разходи превишава разходите за 
промяна на производствената формула 
на домакинските перилни детергенти с 
употребата на алтернативни на 
фосфатите вещества.

(1) В съответствие с член 16 от 
Регламент (ЕО) № 648/2004 Комисията 
оцени употребата на фосфати в 
детергенти в доклада до Съвета и 
Европейския парламент във връзка с 
употребата на фосфати. След извършен 
допълнителен анализ Комисията 
заключи, че употребата на фосфати в 
домакинските перилни детергенти 
следва да бъде забранена, за да се 
намали въздействието на фосфатите от 
детергенти по отношение на рисковете 
от еутрофикация и да се намалят 
разходите на пречиствателните станции 
за отпадъчни води за отстраняването на 
фосфатите. Намалението на тези 
разходи превишава разходите за 
промяна на производствената формула 
на домакинските перилни детергенти с 
употребата на алтернативни на 
фосфатите вещества.

Or. en

Изменение 15
Heide Rühle

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съответствие с член 16 от 
Регламент (ЕО) № 648/2004 Комисията 
оцени употребата на фосфати в 
детергенти в доклада до Съвета и 
Европейския парламент във връзка с 

(1) В съответствие с член 16 от 
Регламент (ЕО) № 648/2004 Комисията 
оцени употребата на фосфати в 
детергенти в доклада до Съвета и 
Европейския парламент във връзка с 
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употребата на фосфати. След извършен 
допълнителен анализ Комисията 
заключи, че употребата на фосфати в 
домакинските перилни детергенти 
следва да бъде ограничена, за да се 
намали въздействието на фосфатите от 
детергенти по отношение на рисковете 
от еутрофикация и да се намалят 
разходите на пречиствателните станции 
за отпадъчни води за отстраняването на 
фосфатите. Намалението на тези 
разходи превишава разходите за 
промяна на производствената формула 
на домакинските перилни детергенти с 
употребата на алтернативни на 
фосфатите вещества.

употребата на фосфати. След извършен 
допълнителен анализ Комисията 
заключи, че употребата на фосфати в 
домакинските детергенти следва да бъде 
ограничена, за да се намали 
въздействието на фосфатите от 
детергенти по отношение на рисковете 
от еутрофикация и да се намалят 
разходите на пречиствателните станции 
за отпадъчни води за отстраняването на 
фосфатите. Намалението на тези 
разходи превишава разходите за 
промяна на производствената формула 
на домакинските детергенти с 
употребата на алтернативни на 
фосфатите вещества.

Or. en

Изменение 16
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За получаване на ефикасни 
алтернативи на базираните на фосфати 
перилни детергенти е необходима 
употребата на малки количества други 
фосфорни съединения, а именно 
фосфонати, които, ако бъдат 
използвани във все по-големи
количества, биха могли да породят 
опасения във връзка с опазването на 
околната среда.

(2) За получаване на ефикасни 
алтернативи на базираните на фосфати 
домакински перилни детергенти е 
необходима употребата на малки 
количества други фосфорни 
съединения, а именно фосфонати, които
изпълняват много конкретна 
функция, която е различна от 
функцията на детергентите, и които 
се използват в толкова малки
количества, че не допринасят по 
измерим начин за еутрофикацията.

Or. en
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Изменение 17
Heide Rühle

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За получаване на ефикасни 
алтернативи на базираните на фосфати 
перилни детергенти е необходима 
употребата на малки количества други 
фосфорни съединения, а именно 
фосфонати, които, ако бъдат използвани 
във все по-големи количества, биха 
могли да породят опасения във връзка с 
опазването на околната среда.

(2) За получаване на ефикасни 
алтернативи на базираните на фосфати 
домакински детергенти е необходима 
употребата на малки количества други 
фосфорни съединения, а именно 
фосфонати, които, ако бъдат използвани 
във все по-големи количества, биха 
могли да породят опасения във връзка с 
опазването на околната среда.

Or. en

Изменение 18
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Взаимодействието между 
фосфатите и другите фосфорни 
съединения изисква внимателен избор 
на обхвата и нивото на 
ограничаването. Ограничаването 
следва да се прилага за всички 
фосфорни съединения, за да се 
предотврати това фосфатите, по 
отношение на които се налагат 
ограничения, да бъдат просто 
заменени с други фосфорни 
съединения. Ограничаването на 
съдържанието на фосфор следва да е 
достатъчно малко като стойност, за 
да се предотврати ефективно 
предлагането на пазара на базирани 
на фосфатите домакински перилни 
детергенти, но и да е достатъчно 

заличава се
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голямо, за да се позволи употребата 
на минималното необходимо 
количество фосфонати за 
алтернативни продукти.

Or. en

Изменение 19
Heide Rühle

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Не е целесъобразно ограниченията 
по отношение на употребата на 
фосфати и други фосфорни 
съединения в домакинските перилни 
детергенти да бъдат разширени, за да 
обхващат и домакинските 
детергенти за автоматични 
съдомиялни машини или 
детергентите за учрежденски и 
промишлени цели, тъй като все още 
не съществуват приемливи в 
техническо и икономическо 
отношение алтернативи на 
употребата на фосфати в 
посочените детергенти.

заличава се

Or. en

Изменение 20
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Marc Tarabella

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Не е целесъобразно ограниченията 
по отношение на употребата на фосфати 
и други фосфорни съединения в 

(5) Не е целесъобразно ограниченията 
по отношение на употребата на фосфати 
и други фосфорни съединения в 
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домакинските перилни детергенти да 
бъдат разширени, за да обхващат и 
домакинските детергенти за 
автоматични съдомиялни машини или 
детергентите за учрежденски и 
промишлени цели, тъй като все още не 
съществуват приемливи в техническо и 
икономическо отношение алтернативи 
на употребата на фосфати в посочените 
детергенти.

домакинските перилни детергенти да 
бъдат разширени, за да обхващат и 
домакинските детергенти за 
автоматични съдомиялни машини или 
детергентите за учрежденски и 
промишлени цели, тъй като все още не 
съществуват приемливи в техническо и 
икономическо отношение алтернативи 
на употребата на фосфати в посочените 
детергенти и тъй като все още не е 
извършена оценка на въздействието, 
която да оценява последиците от 
разширяването на ограниченията, 
така че да обхващат и домакинските 
детергенти за автоматични 
съдомиялни машини, и по-специално 
оценка на разходите за промяна на 
производствените формули и на 
въздействието на химикалите, 
използвани в безфосфатните 
формули, потреблението на вода и 
електроенергия в домакинствата на 
етапа употреба от потребителите 
(цикъл „пране“ и „измиване“), както и 
на икономическата цена за 
потребителите.

Or. en

Обосновка

Осъществената оценка на въздействието основно беше насочена към фосфатите в 
домакинските перилни детергенти. Евентуалните промени в почистващото действие 
в резултат на преминаването към безфосфатни домакински детергенти за 
автоматични съдомиялни машини биха могли да доведат до съществено 
икономическо и екологично въздействие, което силно се различава от въздействието 
на домакинските перилни детергенти: използване на различни заместващи химикали, 
избор на програми за по-интензивно изпиране от страна на потребителите с 
последици по отношение на разходите, потреблението на вода и потреблението на 
електроенергия (както и последици по отношение на CO2).
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Изменение 21
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Не е целесъобразно ограниченията
по отношение на употребата на фосфати 
и други фосфорни съединения в 
домакинските перилни детергенти да
бъдат разширени, за да обхващат и 
домакинските детергенти за 
автоматични съдомиялни машини или 
детергентите за учрежденски и 
промишлени цели, тъй като все още не 
съществуват приемливи в техническо и 
икономическо отношение алтернативи 
на употребата на фосфати в посочените 
детергенти.

(5) Не е целесъобразно забраната по 
отношение на употребата на фосфати и 
други фосфорни съединения в 
домакинските перилни детергенти да
бъде разширена, за да обхваща и 
домакинските детергенти за 
автоматични съдомиялни машини или 
детергентите за учрежденски и 
промишлени цели или да се ограничи 
употребата на фосфати в тези 
детергенти, тъй като все още не 
съществуват приемливи в техническо и 
икономическо отношение алтернативи 
на употребата на фосфати в посочените 
детергенти.

Or. en

Изменение 22
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Целесъобразно е да бъдат 
предвидени разпоредби за отложеното 
прилагане на определеното в 
настоящия регламент ограничаване, с 
което да бъде дадена възможност на 
операторите, по-специално на малките и 
средните предприятия, да променят 
производствената формула на техните
базирани на фосфати домакински 
перилни детергенти чрез употребата на 
алтернативни вещества по време на 
обичайния им цикъл за промяна на 

(9) Целесъобразно е да бъдат 
предвидени разпоредби за отложеното 
прилагане на определената в 
настоящия регламент забрана, с което 
да бъде дадена възможност на 
операторите, по-специално на малките и 
средните предприятия, да променят 
производствената формула на своите
базирани на фосфати домакински 
перилни детергенти чрез употребата на 
алтернативни вещества по време на 
обичайния си цикъл за промяна на 
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производствената формула, с което 
разходите да бъдат сведени до 
минимум.

производствената формула, с което 
разходите да бъдат сведени до 
минимум.

Or. en

Изменение 23
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1 
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 1 – параграф 2 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ограничения по отношение на 
съдържанието на фосфати и други 
фосфорни съединения в детергентите.

– ограничения или забрани по 
отношение на съдържанието на фосфати 
в детергентите.

Or. en

Изменение 24
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 4 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изброените в приложение VIа 
детергенти, които не отговарят на 
определените в посоченото приложение 
ограничения по отношение на 
съдържанието на фосфати и други 
фосфорни съединения, не могат да 
бъдат пускани на пазара, считано от 
посочената в същото приложение дата.

Изброените в приложение VIа 
детергенти, които не отговарят на 
определените в посоченото приложение 
ограничения по отношение на 
съдържанието на фосфати, не могат да 
бъдат пускани на пазара, считано от 
посочената в същото приложение дата.

Or. en
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Изменение 25
Marc Tarabella

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 a (нова) 
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Член 11, параграф 4, се заменя със 
следното:
„4. Освен това на опаковката на 
детергентите, които се продават на 
масовия потребител, предназначени 
за употреба като перилни детергенти,
трябва да фигурират указанията, 
предвидени в приложение VІІ, части 
Б и Ба.“

Or. en

Изменение 26
Marc Tarabella, Heide Rühle

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 б (нова) 
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 11 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) В член 11 се добавя следният 
параграф:
„6а. С цел да се предотврати 
нарушаване на 
конкурентоспособността по 
отношение на околната среда, 
производителите не претендират, че 
постиганите от детергента 
резултати, при условие че той 
единствено съответства на 
законодателството на Съюза, е 
допълнително качество.“
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Or. en

Изменение 27
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7 
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да запазят 
съществуващите или да определят 
нови национални правила, засягащи 
ограниченията по отношение на
съдържанието на фосфати и други 
фосфорни съединения в детергентите, 
за които в приложение VIа не са 
посочени никакви ограничения по 
отношение на съдържанието, когато 
това е оправдано от съображения за 
опазване на водната среда и при 
наличието на приемливи в техническо и 
икономическо отношение алтернативи.

Държавите-членки могат да запазят 
съществуващите национални правила, 
засягащи ограниченията по отношение 
на съдържанието на фосфати в 
детергентите, за които в 
приложение VIа не са посочени никакви 
ограничения по отношение на 
съдържанието, когато това е оправдано 
от съображения за опазване на водната 
среда и при наличието на приемливи в 
техническо и икономическо отношение 
алтернативи.

Or. en

Изменение 28
Heide Rühle

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Член 16 се заменя със следния 
текст:

заличава се

„Член 16
Доклад
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Най-късно до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва оценка и 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
употребата на фосфати и други 
фосфорни съединения в домакинските 
детергенти за автоматични 
съдомиялни машини и ако е 
обосновано, представя законодателно 
предложение за постепенната им 
забрана или ограничаване на 
употребата им само за конкретни 
приложения.“

Or. en

Изменение 29
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 648/2004
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва оценка и 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
употребата на фосфати и други 
фосфорни съединения в домакинските 
детергенти за автоматични съдомиялни 
машини и ако е обосновано, представя 
законодателно предложение за 
постепенната им забрана или 
ограничаване на употребата им само за 
конкретни приложения.

Най-късно до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва оценка и 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
употребата на фосфати в домакинските 
детергенти за автоматични съдомиялни 
машини и ако е обосновано, представя 
законодателно предложение за 
постепенната им забрана или 
ограничаване на употребата им само за 
конкретни приложения.

До тази дата Комисията също 
извършва оценка и представя на 
Европейския парламент и Съвета 
доклад относно техническите и 
икономическите перспективи и 
перспективите в областта на 
устойчивото развитие във връзка с 
възстановяването и рециклирането 
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на фосфати от битови отпадни води, 
животински тор и промишлени 
отпадъци, като взема предвид 
управлението на ресурсите и 
геополитическите аспекти във връзка 
със запасите от фосфатни скали и 
извърши оценка на последиците за 
използването и евентуалното
рециклиране на фосфатите в 
детергентите.

Or. en

Обосновка

Фосфатите са невъзобновяем ресурс, незаменим за прехраната на населението на 
Земята, както и в приложенията в медицината и промишлеността. ЕС зависи
основно от внос, тъй като запасите са съсредоточени в Китай и Западна Сахара. От 
друга страна, изпълнението на директивите на ЕС за опазване на водата ще доведе 
до все по-широко прилагане на мерки за отстраняване на фосфатите. Това 
предоставя важна възможност за развитие на възстановяването и рециклирането на 
фосфатите, което ще превърне потока от отпадъци в потенциален невносен ресурс.

Изменение 30
Marc Tarabella, Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Heide Rühle

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11 a (нова) 
Регламент (ЕО) № 648/2004
Приложение VII – част Б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) В приложение VІІ се създава 
следната част Ба:
„Ба. Информация във относно 
устойчивата употреба
Без да се засягат разпоредбите на 
Директива 2006/114/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2006 г. относно 
заблуждаващата и сравнителната 
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реклама (кодифицирана версия)1 при 
етикетиране на домакинските 
перилни детергенти се посочва 
съответната информация, с 
помощта на лого и/или текст, за 
насърчаване на устойчивото 
използване на перилни детергенти, 
като например препоръки да се 
избягва непълното зареждане на 
пералните машини, да се обърне 
внимание на указанията за дозиране, 
да се пере на ниска температура и да 
се рециклират или пълнят повторно 
опаковките.“
__________
1 ОВ L 376, 27. 12.2006 г., стр. 21.

Or. en

Изменение 31
Amalia Sartori, Marc Tarabella, Ashley Fox

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – параграф 1 – точка 11 б (нова) 
Регламент (ЕО) № 648/2004
Приложение VII – част Б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) В приложение VІІ се създава 
следната раздел Ба:

„Ба. Информация относно 
устойчивата употреба

Без да се засягат разпоредбите на 
Директива 2006/114/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2006 г. относно 
заблуждаващата и сравнителната 
реклама (кодифицирана версия)1, 
етикетите на перилните детергенти 
съдържат позоваване на 
съответната информация, която 
потребителите могат да открият в 
съществуващи източници като 
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интернет уебсайтове, така че да 
получат достъп до полезни 
препоръки, предложения и съвети, 
насърчаващи устойчивото 
потребление.“
__________
1 ОВ L 376, 27. 12.2006 г., стр. 21.

Or. en

Изменение 32
Heide Rühle

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение
Регламент (ЕО) № 648/2004
Приложение VІ а – колона 1 – ред 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Домакински перилни детергенти Домакински детергенти

Or. en

Изменение 33
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение
Регламент (ЕО) № 648/2004
Приложение VІ а – колона 2 – ред 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ 
НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФОСФАТИ 

И ДРУГИ ФОСФОРНИ 
СЪЕДИНЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ 
НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФОСФАТИ

Не могат да бъдат пускани на пазара, 
ако общото тегловно съдържание на 
фосфор е 0,5 % или повече

Не могат да бъдат пускани на пазара, 
ако съдържат добавени фосфати
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Or. en


