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Pozměňovací návrh 14
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) podle článku 16 nařízení (ES) 
č. 648/2004 Komise vyhodnotila používání 
fosforečnanů v detergentech ve zprávě 
Radě a Evropskému parlamentu 
o používání fosforečnanů. Po další analýze 
došla Komise k závěru, že použití 
fosforečnanů v domácích pracích 
prostředcích je nutno omezit, aby se snížilo 
přispění fosforečnanů z detergentů 
k rizikům eutrofizace a snížily se náklady 
na odstraňování fosforečnanů v čistírnách 
odpadních vod. Tyto úspory převažují nad 
náklady na změnu složení domácích 
pracích prostředků za použití alternativ 
nahrazujících fosforečnany.

(1) podle článku 16 nařízení (ES) 
č. 648/2004 Komise vyhodnotila používání 
fosforečnanů v detergentech ve zprávě 
Radě a Evropskému parlamentu 
o používání fosforečnanů. Po další analýze 
došla Komise k závěru, že použití 
fosforečnanů v domácích pracích 
prostředcích je nutno zakázat, aby se 
snížilo přispění fosforečnanů z detergentů 
k rizikům eutrofizace a snížily se náklady 
na odstraňování fosforečnanů v čistírnách 
odpadních vod. Tyto úspory převažují nad 
náklady na změnu složení domácích 
pracích prostředků za použití alternativ 
nahrazujících fosforečnany.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Heide Rühle

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) podle článku 16 nařízení (ES) 
č. 648/2004 Komise vyhodnotila používání 
fosforečnanů v detergentech ve zprávě 
Radě a Evropskému parlamentu 
o používání fosforečnanů. Po další analýze 
došla Komise k závěru, že použití 
fosforečnanů v domácích pracích 
prostředcích je nutno omezit, aby se 
snížilo přispění fosforečnanů z detergentů 
k rizikům eutrofizace a snížily se náklady 
na odstraňování fosforečnanů v čistírnách 

(1) podle článku 16 nařízení (ES) 
č. 648/2004 Komise vyhodnotila používání 
fosforečnanů v detergentech ve zprávě 
Radě a Evropskému parlamentu 
o používání fosforečnanů. Po další analýze 
došla Komise k závěru, že použití 
fosforečnanů v detergentech určených pro 
použití v domácnosti je nutno omezit, aby 
se snížilo přispění fosforečnanů 
z detergentů k rizikům eutrofizace a snížily 
se náklady na odstraňování fosforečnanů 
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odpadních vod. Tyto úspory převažují nad 
náklady na změnu složení domácích 
pracích prostředků za použití alternativ 
nahrazujících fosforečnany.

v čistírnách odpadních vod. Tyto úspory 
převažují nad náklady na změnu složení 
detergentů určených pro použití 
v domácnosti za použití alternativ 
nahrazujících fosforečnany.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Účinné alternativy domácích pracích 
prostředků na bázi fosforečnanů vyžadují 
malá množství jiných sloučenin fosforu, 
konkrétně fosforitanů. jež by v případě 
používání ve vzrůstajících množstvích 
mohly představovat problém z hlediska 
životního prostředí.

(2) Účinné alternativy domácích pracích 
prostředků na bázi fosforečnanů vyžadují 
malá množství jiných sloučenin fosforu, 
konkrétně fosforitanů, které plní velice 
specifickou funkci, jež se liší od 
detergentů, a jsou používány v tak malých 
množstvích, že žádnou měřitelnou měrou 
nepřispívají k eutrofizaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Heide Rühle

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Účinné alternativy domácích pracích 
prostředků na bázi fosforečnanů vyžadují 
malá množství jiných sloučenin fosforu, 
konkrétně fosforitanů. jež by v případě 
používání ve vzrůstajících množstvích 
mohly představovat problém z hlediska 
životního prostředí.

(2) Účinné alternativy detergentů pro 
použití v domácnosti na bázi fosforečnanů 
vyžadují malá množství jiných sloučenin 
fosforu, konkrétně fosforitanů. jež by 
v případě používání ve vzrůstajících 
množstvích mohly představovat problém 
z hlediska životního prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Interakce mezi fosforečnany a jinými 
sloučeninami fosforu vyžaduje pečlivý 
výběr rozsahu a úrovně omezení. Omezení 
by se mělo vztahovat na všechny 
sloučeniny fosforu, aby se předešlo 
pouhému nahrazení fosforečnanů, jež 
jsou předmětem omezení, jinými 
sloučeninami fosforu. Omezení obsahu 
fosforu by měla být dostatečně nízká, aby 
účinně bránila prodeji domácích pracích 
prostředků na bázi fosforečnanů, 
a zároveň dostatečně vysoká, aby 
umožnila používání minimálního 
množství fosforitanů potřebného pro 
alternativní složení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Heide Rühle

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Není vhodné rozšířit omezení 
používání fosforečnanů a dalších 
sloučenin fosforu v domácích pracích 
prostředcích na detergenty určené pro 
domácí automatické myčky nádobí nebo 
na detergenty používané v průmyslu 
a institucích, protože dosud nejsou 
k dispozici vhodné technicky 
a hospodářsky schůdné alternativy 
nahrazující používání fosforečnanů 

vypouští se
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v detergentech.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Marc Tarabella

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Není vhodné rozšířit omezení používání 
fosforečnanů a dalších sloučenin fosforu 
v domácích pracích prostředcích na 
detergenty určené pro domácí automatické 
myčky nádobí nebo na detergenty 
používané v průmyslu a institucích, 
protože dosud nejsou k dispozici vhodné 
technicky a hospodářsky schůdné 
alternativy nahrazující používání 
fosforečnanů v detergentech.

(5) Není vhodné rozšířit omezení používání 
fosforečnanů a dalších sloučenin fosforu 
v domácích pracích prostředcích na 
detergenty určené pro domácí automatické 
myčky nádobí nebo na detergenty 
používané v průmyslu a institucích, 
protože dosud nejsou k dispozici vhodné 
technicky a hospodářsky schůdné 
alternativy nahrazující používání 
fosforečnanů v detergentech a protože 
dosud není k dispozici posouzení dopadů, 
které by vyhodnotilo dopad rozšíření 
omezení na detergenty určené pro domácí 
automatické myčky nádobí a které by 
přitom zejména posoudilo náklady na 
změnu složení a dopad chemických látek 
používaných ve složeních neobsahujících 
fosforečnany, spotřebu vody a energie 
v domácnostech ve fázi spotřebitelského 
použití (mycí cyklus) a ekonomické 
náklady pro spotřebitele.    

Or. en

Odůvodnění

Provedené posouzení dopadů se zaměřilo zejména na fosforečnany v domácích pracích 
prostředcích. Možné změny čistícího účinku v důsledku přechodu na detergenty určené pro 
domácí automatické myčky nádobí neobsahující fosforečnany by mohly mít potenciálně 
významný hospodářský a environmentální dopad, a to podstatně jiný než v případě domácích 
pracích prostředků – používání jiných náhradních chemických látek, preferování 
intenzivnějších mycích programů spotřebiteli a s tím související dopady v oblasti nákladů, 
spotřeby vody a energie (a tedy i větší emise CO2).
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Pozměňovací návrh 21
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Není vhodné rozšířit omezení
používání fosforečnanů a dalších 
sloučenin fosforu v domácích pracích 
prostředcích na detergenty určené pro 
domácí automatické myčky nádobí nebo na 
detergenty používané v průmyslu 
a institucích, protože dosud nejsou 
k dispozici vhodné technicky 
a hospodářsky schůdné alternativy 
nahrazující používání fosforečnanů 
v detergentech.

(5) Není vhodné rozšířit zákaz
fosforečnanů v domácích pracích 
prostředcích na detergenty určené pro 
domácí automatické myčky nádobí nebo na 
detergenty používané v průmyslu 
a institucích či omezit používání 
fosforečnanů v těchto detergentech, 
protože dosud nejsou k dispozici vhodné 
technicky a hospodářsky schůdné 
alternativy nahrazující používání 
fosforečnanů v detergentech.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Je vhodné stanovit odložené 
uplatňování omezení stanovených v tomto 
nařízení, aby hospodářské subjekty, 
zejména malé a střední podniky, mohly 
změnit složení svých domácích pracích 
prostředků na bázi fosforečnanů za použití 
alternativ během svého obvyklého cyklu 
změn složení za účelem minimalizace 
nákladů.

(9) Je vhodné stanovit odložené 
uplatňování zákazu stanoveného v tomto 
nařízení, aby hospodářské subjekty, 
zejména malé a střední podniky, mohly 
změnit složení svých domácích pracích 
prostředků na bázi fosforečnanů za použití 
alternativ během svého obvyklého cyklu
změn složení za účelem minimalizace 
nákladů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 1 – odst. 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– omezení obsahu fosforečnanů a jiných 
sloučenin fosforu v detergentech.

– omezení či zákazů obsahu fosforečnanů 
v detergentech.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 
Nařízení (ES) č. 648/2004
Článek 4 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Detergenty vyjmenované v příloze VIa, 
které nejsou v souladu s omezeními obsahu 
fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu
stanovenými v uvedené příloze, nesmí být 
uváděny na trh od data stanoveného 
v uvedené příloze.

Detergenty vyjmenované v příloze VIa, 
které nejsou v souladu s omezeními obsahu 
fosforečnanů stanovenými v uvedené 
příloze, nesmí být uváděny na trh od data 
stanoveného v uvedené příloze.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Marc Tarabella

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový) 
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 11 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V článku 11 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„4. Na obalu detergentů prodávaných 
veřejnosti, které jsou určeny pro použití 
jako prací prostředky, musí být navíc 
uvedeny informace stanovené 
v příloze VII B a VII Ba.“

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Marc Tarabella, Heide Rühle

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 b (nový) 
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 11 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. V článku 11 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„6a. Aby se předešlo narušení 
environmentální konkurenceschopnosti, 
nesmějí výrobci tvrdit, že účinnost 
detergentu, která pouze splňuje právní 
předpisy Unie, je prvkem navíc.“

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 14 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou zachovat nebo 
stanovit vnitrostátní pravidla týkající se 
omezení obsahu fosforečnanů a dalších 
sloučenin fosforu v detergentech, pro které 
nejsou stanovena žádná omezení obsahu 
v příloze VIa, pokud je to odůvodněno 
ochranou vodního prostředí a pokud jsou 
k dispozici technicky a hospodářsky 
schůdné alternativy.

Členské státy mohou zachovat vnitrostátní 
pravidla týkající se omezení obsahu 
fosforečnanů v detergentech, pro které 
nejsou stanovena žádná omezení obsahu 
v příloze VIa, pokud je to odůvodněno 
ochranou vodního prostředí a pokud jsou 
k dispozici technicky a hospodářsky 
schůdné alternativy.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Heide Rühle

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 648/2004
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Článek 16 se nahrazuje tímto: vypouští se
„Článek 16
Zpráva
Komise do 31. prosince 2014 zhodnotí 
používání fosforečnanů a jiných 
sloučenin fosforu v detergentech 
určených pro automatické myčky nádobí 
v domácnostech, předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě a tam, 
kde je to opodstatněné, předloží návrh 
právních přepisů s cílem postupného 
ukončení jejich používání nebo omezení 
určitých způsobů použití.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 
Nařízení (ES) č. 648/2004
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do 31. prosince 2014 zhodnotí 
používání fosforečnanů a jiných sloučenin 
fosforu v detergentech určených pro 
automatické myčky nádobí 
v domácnostech, předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě a tam, kde 
je to opodstatněné, předloží návrh právních 
přepisů s cílem postupného ukončení jejich 
používání nebo omezení určitých způsobů 
použití.

Komise do 31. prosince 2014 zhodnotí 
používání fosforečnanů v detergentech 
určených pro automatické myčky nádobí 
v domácnostech, předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě a tam, kde 
je to opodstatněné, předloží návrh právních 
přepisů s cílem postupného ukončení jejich 
používání nebo omezení určitých způsobů 
použití.

Do tohoto data Komise rovněž vyhodnotí 
budoucí možnosti získávání a recyklace 
fosforečnanů z domovní odpadní vody,
hnojů a průmyslových odpadů 
z technického a hospodářského hlediska a 
z hlediska udržitelného rozvoje a předloží 
o tom zprávu Evropskému parlamentu 
a Radě, přičemž vezme v úvahu správu 
zdrojů a geopolitické aspekty zásob 
přírodního fosfátu a posoudí dopad 
využívání a případného recyklování 
fosforečnanů v detergentech.

Or. en

Odůvodnění

Fosforečnany patří mezi neobnovitelné zdroje a z hlediska výživy celosvětové populace a 
v lékařském a průmyslovém použití jsou nenahraditelné. EU je v tomto směru v podstatě 
závislá na dovozu, neboť zásoby fosfátů se nacházejí v Číně a v Západní Sahaře. Na druhé 
straně provedení směrnic EU o ochraně vod povede k rozsáhlejšímu zavedení postupů 
odstraňování fosforečnanů. Naskýtá se tak významná příležitost pro rozvoj odstraňování 
a recyklace fosforečnanů, kdy se odpadní tok přemění na potenciální zdroj, který nepochází 
z dovozu.
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Pozměňovací návrh 30
Marc Tarabella, Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Heide Rühle

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 a (nový) 
Nařízení (ES) č. 648/2004
Příloha VII – oddíl B a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) V příloze VII se vkládá nový oddíl 
Ba, který zní:
„Ba. Informace o udržitelném používání
Aniž je dotčena směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 
12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací 
reklamě (kodifikované znění)1, uvedou se 
na označeních domácích pracích 
prostředků, a to formou loga a/nebo textu, 
příslušné informace vybízející 
k udržitelnému používání pracích 
prostředků, jako např. doporučení 
vyvarovat se nedostatečného plnění 
pračky, dbát pokynů týkajících se 
dávkování, prát při nízkých teplotách 
a recyklovat / opakovaně používat obaly 
pracích prostředků.“
__________
1 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 21.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Amalia Sartori, Marc Tarabella, Ashley Fox

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 b (nový) 
Nařízení (ES) č. 648/2004
Příloha VII – oddíl B a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) V příloze VII se vkládá nový oddíl 
Ba, který zní:
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„Ba. Informace o udržitelném používání

Aniž je dotčena směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 
12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací 
reklamě (kodifikované znění)1, uvedou se 
na označeních pracích prostředků odkazy 
na příslušné informace pro spotřebitele 
dostupné na existujících zdrojích, jako 
jsou internetové stránky, aby měli 
spotřebitelé možnost seznámit se 
s užitečnými doporučeními, tipy a radami 
vybízejícími k udržitelnému používání 
pracích prostředků.“
__________
1 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 21.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Heide Rühle

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 648/2004
Příloha VI a – sloupec 1 – řádek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Domácí prací prostředky Detergenty určené pro použití 
v domácnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 648/2004
Příloha VI a – nadpis a sloupec 2 – řádek 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

OMEZENÍ OBSAHU FOSFOREČNANŮ 
A JINÝCH SLOUČENIN FOSFORU

OMEZENÍ OBSAHU FOSFOREČNANŮ 

Nesmí se uvádět na trh, pokud se celkový 
obsah fosforu rovná nebo je větší než 
0,5 % hmotnosti

Nesmí se uvádět na trh, pokud obsahují 
přidané fosforečnany 

Or. en


