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Ændringsforslag 14
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I henhold til artikel 16 i forordning 
(EF) nr. 648/2004 har Kommissionen i sin 
rapport til Rådet og Europa-Parlamentet 
foretaget en evaluering af anvendelsen af 
fosfater i vaske- og rengøringsmidler. På 
baggrund af yderligere undersøgelser har 
Kommissionen konkluderet, at 
anvendelsen af fosfater i 
husholdningsvaskemidler bør begrænses 
for at mindske deres bidrag til 
eutrofieringsrisikoen og for at reducere 
omkostningerne ved fjernelse af fosfater i 
spildevandsrensningsanlæg. Disse 
omkostningsbesparelser opvejer 
omkostningerne ved at reformulere 
husholdningsvaskemidler med alternativer 
til fosfater.

(1) I henhold til artikel 16 i forordning 
(EF) nr. 648/2004 har Kommissionen i sin 
rapport til Rådet og Europa-Parlamentet 
foretaget en evaluering af anvendelsen af 
fosfater i vaske- og rengøringsmidler. På 
baggrund af yderligere undersøgelser har 
Kommissionen konkluderet, at 
anvendelsen af fosfater i 
husholdningsvaskemidler bør forbydes for 
at mindske deres bidrag til 
eutrofieringsrisikoen og for at reducere 
omkostningerne ved fjernelse af fosfater i 
spildevandsrensningsanlæg. Disse 
omkostningsbesparelser opvejer 
omkostningerne ved at reformulere 
husholdningsvaskemidler med alternativer 
til fosfater.

Or. en

Ændringsforslag 15
Heide Rühle

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I henhold til artikel 16 i forordning 
(EF) nr. 648/2004 har Kommissionen i sin 
rapport til Rådet og Europa-Parlamentet 
foretaget en evaluering af anvendelsen af 
fosfater i vaske- og rengøringsmidler. På 
baggrund af yderligere undersøgelser har 
Kommissionen konkluderet, at 
anvendelsen af fosfater i 

(1) I henhold til artikel 16 i forordning 
(EF) nr. 648/2004 har Kommissionen i sin 
rapport til Rådet og Europa-Parlamentet 
foretaget en evaluering af anvendelsen af 
fosfater i vaske- og rengøringsmidler. På 
baggrund af yderligere undersøgelser har 
Kommissionen konkluderet, at 
anvendelsen af fosfater i vaske- og 
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husholdningsvaskemidler bør begrænses 
for at mindske deres bidrag til 
eutrofieringsrisikoen og for at reducere 
omkostningerne ved fjernelse af fosfater i 
spildevandsrensningsanlæg. Disse 
omkostningsbesparelser opvejer 
omkostningerne ved at reformulere 
husholdningsvaskemidler med alternativer 
til fosfater.

rengøringsmidler til husholdningsbrug
bør begrænses for at mindske deres bidrag 
til eutrofieringsrisikoen og for at reducere 
omkostningerne ved fjernelse af fosfater i 
spildevandsrensningsanlæg. Disse 
omkostningsbesparelser opvejer 
omkostningerne ved at reformulere vaske-
og rengøringsmidler til husholdningsbrug
med alternativer til fosfater.

Or. en

Ændringsforslag 16
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Effektive alternativer til fosfatbaserede 
husholdningsvaskemidler kræver små 
mængder af andre fosforholdige stoffer, 
nemlig fosfonater, der kan være skadelige 
for miljøet, hvis de anvendes i stigende
mængder.

(2) Effektive alternativer til fosfatbaserede 
husholdningsvaskemidler kræver små 
mængder af andre fosforholdige stoffer, 
nemlig fosfonater, der har en meget 
specifik funktion, som er forskellig fra 
vaske- og rengøringsmidler, og som 
anvendes i så små mængder, at de ikke i et 
måleligt omfang bidrager til eutrofiering.

Or. en

Ændringsforslag 17
Heide Rühle

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Effektive alternativer til fosfatbaserede 
husholdningsvaskemidler kræver små 
mængder af andre fosforholdige stoffer, 
nemlig fosfonater, der kan være skadelige 
for miljøet, hvis de anvendes i stigende 

(2) Effektive alternativer til fosfatbaserede 
vaske- og rengøringsmidler til 
husholdningsbrug kræver små mængder af 
andre fosforholdige stoffer, nemlig 
fosfonater, der kan være skadelige for 
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mængder. miljøet, hvis de anvendes i stigende 
mængder.

Or. en

Ændringsforslag 18
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Samspillet mellem fosfater og andre 
fosforholdige stoffer gør det nødvendigt, 
at begrænsningens omfang og niveau 
fastsættes omhyggeligt. Begrænsningen 
bør gælde for alle fosforholdige stoffer for 
at undgå, at de pågældende fosfater blot 
erstattes af andre fosforholdige stoffer. 
Grænsen for fosforindholdet skal være så
lav, at den forhindrer markedsføring af 
fosfatbaserede formuleringer af 
husholdningsvaskemidler, og samtidig så 
høj, at den tillader den mindstemængde 
fosfonater, der er nødvendig for 
alternative formuleringer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 19
Heide Rühle

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Begrænsningerne i anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
husholdningsvaskemidler bør ikke 
udvides til at omfatte 
maskinopvaskemidler, der anvendes til 
husholdningsformål eller i institutioner 

udgår
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og til erhvervsformål, fordi der endnu 
ikke findes velegnede teknisk og 
økonomisk mulige alternativer til fosfater 
i disse midler.

Or. en

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

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Begrænsningerne i anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
husholdningsvaskemidler bør ikke udvides 
til at omfatte maskinopvaskemidler, der 
anvendes til husholdningsformål eller i 
institutioner og til erhvervsformål, fordi 
der endnu ikke findes velegnede teknisk og 
økonomisk mulige alternativer til fosfater i 
disse midler.

(5) Begrænsningerne i anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
husholdningsvaskemidler bør ikke udvides 
til at omfatte maskinopvaskemidler, der 
anvendes til husholdningsformål eller i 
institutioner og til erhvervsformål, fordi 
der endnu ikke findes velegnede teknisk og 
økonomisk mulige alternativer til fosfater i 
disse midler, og fordi der endnu ikke 
foreligger en konsekvensanalyse til 
evaluering af virkningerne af en udvidelse 
af begrænsningerne til også at omfatte 
maskinopvaskemidler, der anvendes til 
husholdningsformål, navnlig hvad angår 
evaluering af omkostningerne til 
reformuleringen og virkningerne af de 
kemikalier, der anvendes i fosfatfrie 
formuleringer, husholdningernes vand-
og energiforbrug i forbrugsfasen 
(vaskecyklus) og de økonomiske 
omkostninger for forbrugerne.

Or. en

Begrundelse

Den konsekvensanalyse, der er gennemført, vedrørte hovedsagelig fosfater i 
husholdningsvaskemidler. Mulige ændringer i vaskeresultatet ved overgang til fosfatfrie 
maskinopvaskemidler til husholdningsformål kunne potentielt få betydelige økonomiske og 
miljømæssige virkninger, der er helt anderledes end for vaskemidler til husholdningsbrug: 
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brug af andre kemiske erstatningsstoffer, forbrugernes valg af mere intensive 
vaskeprogrammer, hvilket ville påvirke omkostningerne og vand- og energiforbruget (og 
dermed CO2-udledningen).

Ændringsforslag 21
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Begrænsningerne i anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
husholdningsvaskemidler bør ikke udvides 
til at omfatte maskinopvaskemidler, der 
anvendes til husholdningsformål eller i 
institutioner og til erhvervsformål, fordi 
der endnu ikke findes velegnede teknisk og 
økonomisk mulige alternativer til fosfater i 
disse midler.

(5) Forbuddet mod anvendelse af fosfater i 
husholdningsvaskemidler bør ikke udvides 
til at omfatte maskinopvaskemidler, der 
anvendes til husholdningsformål eller i 
institutioner og til erhvervsformål, og 
brugen af fosfater i disse vaske- og 
rengøringsmidler bør ikke begrænses, 
fordi der endnu ikke findes velegnede 
teknisk og økonomisk mulige alternativer 
til fosfater i disse midler.

Or. en

Ændringsforslag 22
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Anvendelsen af den begrænsning, der 
er fastsat i denne forordning, bør udskydes 
for at give aktørerne, især små og 
mellemstore virksomheder, mulighed for at 
reformulere deres fosfatbaserede 
husholdningsvaskemidler med alternativer 
som led i deres normale 
reformuleringsproces for at reducere 
omkostningerne mest muligt.

(9) Anvendelsen af det forbud, der er 
fastsat i denne forordning, bør udskydes for 
at give aktørerne, især små og mellemstore 
virksomheder, mulighed for at reformulere 
deres fosfatbaserede 
husholdningsvaskemidler med alternativer 
som led i deres normale 
reformuleringsproces for at reducere 
omkostningerne mest muligt.
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Or. en

Ændringsforslag 23
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 1 – stk. 2 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– begrænsninger i indholdet at fosfater og 
andre fosforholdige stoffer i vaske- og 
rengøringsmidler."

– begrænsninger i indholdet af eller forbud 
mod fosfater i vaske- og 
rengøringsmidler."

Or. en

Ændringsforslag 24
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 4 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vaske- og rengøringsmidler, der er opført i 
bilag VIa, og som ikke opfylder de i dette 
bilag fastlagte begrænsninger med hensyn 
til indhold af fosfater og andre 
fosforholdige stoffer, må ikke 
markedsføres fra det i dette bilag anførte 
tidspunkt."

Vaske- og rengøringsmidler, der er opført i 
bilag VIa, og som ikke opfylder de i dette 
bilag fastlagte begrænsninger med hensyn 
til indhold af fosfater, må ikke 
markedsføres fra det i dette bilag anførte 
tidspunkt."

Or. en

Ændringsforslag 25
Marc Tarabella

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt) 
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Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Artikel 11, stk. 4, affattes således:
"4. Desuden skal vaske- og 
rengøringsmidlers emballage, når disse 
sælges til private som vaskemidler, være 
forsynet med de angivelser, der er 
omhandlet i bilag VII, punkt B, og bilag 
VII, punkt Ba."

Or. en

Ændringsforslag 26
Marc Tarabella, Heide Rühle

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 b (nyt) 
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 11 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) I artikel 11 indsættes et nyt stykke 
med følgende ordlyd:
"6a. For at undgå miljømæssig 
konkurrencefordrejning anfører 
producenterne ikke virkningen af det 
pågældende vaske- og rengøringsmiddel 
som en supplerende egenskab, hvis der 
blot er tale om overholdelse af EU-
lovgivningen."

Or. en

Ændringsforslag 27
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7 
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Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Medlemsstaterne kan opretholde eller 
fastsætte nationale regler for 
begrænsninger i indholdet af fosfater og 
andre fosforholdige stoffer i vaske- og 
rengøringsmidler, for hvilke der ikke er 
fastsat indholdsmæssige begrænsninger i 
bilag VIa, når det er begrundet i hensynet 
til beskyttelse af vandmiljøet, og når der 
foreligger teknisk og økonomisk mulige 
alternativer."

"Medlemsstaterne kan opretholde nationale 
regler for begrænsninger i indholdet af 
fosfater i vaske- og rengøringsmidler, for 
hvilke der ikke er fastsat indholdsmæssige 
begrænsninger i bilag VIa, når det er 
begrundet i hensynet til beskyttelse af 
vandmiljøet, og når der foreligger teknisk 
og økonomisk mulige alternativer."

Or. en

Ændringsforslag 28
Heide Rühle

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Artikel 16 affattes således: udgår
"Artikel 16
Rapport
Senest den 31. december 2014 foretager 
Kommissionen en evaluering og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
maskinopvaskemidler til 
husholdningsformål og om fornødent et 
lovgivningsmæssigt forslag med henblik 
på gradvis udfasning eller begrænsning til 
særlige anvendelsesformål."

Or. en
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Ændringsforslag 29
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 
Forordning (EF) nr. 648/2004
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 foretager 
Kommissionen en evaluering og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
fosfater og andre fosforholdige stoffer i 
maskinopvaskemidler til 
husholdningsformål og om fornødent et 
lovgivningsmæssigt forslag med henblik på 
gradvis udfasning eller begrænsning til 
særlige anvendelsesformål."

Senest den 31. december 2014 foretager 
Kommissionen en evaluering og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
fosfater i maskinopvaskemidler til 
husholdningsformål og om fornødent et 
lovgivningsmæssigt forslag med henblik på 
gradvis udfasning eller begrænsning til 
særlige anvendelsesformål."

Inden denne dato foretager 
Kommissionen desuden en evaluering og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om de tekniske og 
økonomiske perspektiver og 
perspektiverne med hensyn til 
bæredygtighed, for så vidt angår 
genanvendelse og genvinding af fosfat fra 
husspildevand, husdyrgødning og 
industriaffald, under hensyntagen til 
ressourceforvaltningen og de geopolitiske 
aspekter af råfosfatreserverne og med en 
vurdering af konsekvenserne for brugen 
og en eventuel genvinding af fosfat i 
vaske- og rengøringsmidler.

Or. en

Begrundelse

Fosfater er en ikke-fornyelig ressource, som er uerstattelig, både når det drejer sig om at 
ernære verdens befolkning og til medicinske og industrielle anvendelsesformål. EU er i høj 
grad afhængig af import, da reserverne er koncentreret i Kina og Vestsahara. På den anden 
side vil fosfatfjernelse i stigende grad finde sted i medfør af gennemførelsen af EU's 
vandbeskyttelsesdirektiver. Dette udgør en vigtig anledning til at udvikle genanvendelse og 
genvinding af fosfat og gøre en affaldsstrøm til en potentiel, ikke-importeret ressource.
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Ændringsforslag 30
Marc Tarabella, Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Heide Rühle

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11 a (nyt) 
Forordning (EF) nr. 648/2004
Bilag VII – Afsnit B a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I bilag VII indsættes følgende som 
afsnit Ba:
"Ba. Oplysninger om bæredygtig 
anvendelse
Uden at det indskrænker bestemmelserne 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/114/EF af 12. december 2006 om 
vildledende og sammenlignende reklame 
(kodificeret udgave)1, skal etiketten på 
husholdningsvaskemidler ved hjælp af et 
logo og/eller en tekst angive relevante 
oplysninger med henblik på at fremme en 
bæredygtig anvendelse af vaskemidler, 
f.eks. anbefalinger om at undgå at vaske i 
en maskine, som ikke er fyldt op, 
overholde doseringsinstrukserne, vaske 
ved lav temperatur og 
genanvende/genopfylde emballagen."
__________
1EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21.

Or. en

Ændringsforslag 31
Amalia Sartori, Marc Tarabella, Ashley Fox

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 b (nyt) 
Forordning (EF) nr. 648/2004
Bilag VII – afsnit B a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) I bilag VII indsættes følgende som 
afsnit Ba:

"Ba. Oplysninger om bæredygtig 
anvendelse

Uden at det indskrænker bestemmelserne 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/114/EF af 12. december 2006 om 
vildledende og sammenlignende reklame 
(kodificeret udgave)1, skal etiketten på 
husholdningsvaskemidler indeholde 
henvisninger til relevante oplysninger, der 
kan findes i eksisterende kilder som f.eks. 
internetwebsteder for forbrugere med 
nyttige anbefalinger, forslag og råd om 
bæredygtig anvendelse af de pågældende 
vaskemidler."
__________
1EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21.

Or. en

Ændringsforslag 32
Heide Rühle

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag
Forordning (EF) nr. 648/2004
Bilag VI a – kolonne 1 – linje 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Husholdningsvaskemidler Vaske- og rengøringsmidler til 
husholdningsbrug

Or. en
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Ændringsforslag 33
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag
Forordning (EF) nr. 648/2004
Bilag VI a – overskrift og kolonne 2 – linje 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BEGRÆNSNINGER I INDHOLDET AF 
FOSFATER OG ANDRE 

FOSFORHOLDIGE STOFFER

BEGRÆNSNINGER I INDHOLDET AF 
FOSFATER 

Må ikke markedsføres, hvis det samlede 
fosforindhold svarer til mindst 
0,5 vægtprocent

Må ikke markedsføres, hvis der er tilsat 
fosfater 

Or. en


