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Τροπολογία 14
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004, η 
Επιτροπή αξιολόγησε τη χρήση των 
φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά 
στην «έκθεση προς το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη 
χρήση φωσφορικών αλάτων». Κατόπιν 
περαιτέρω ανάλυσης, η Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η χρήση των 
φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά 
οικιακών πλυντηρίων ρούχων πρέπει να 
περιοριστούν προκειμένου να μειωθεί η 
συμβολή των φωσφορικών αλάτων από τα 
απορρυπαντικά στον κίνδυνο ευτροφισμού 
καθώς και να μειωθεί το κόστος εξάλειψης 
των φωσφορικών αλάτων από τις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 
Αυτή η εξοικονόμηση κόστους υπερβαίνει 
σημαντικά το κόστος αναπαρασκευής 
απορρυπαντικών οικιακών πλυντηρίων 
ρούχων με εναλλακτικές ουσίες στα 
φωσφορικά άλατα.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004, η 
Επιτροπή αξιολόγησε τη χρήση των 
φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά 
στην «έκθεση προς το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη 
χρήση φωσφορικών αλάτων». Κατόπιν 
περαιτέρω ανάλυσης, η Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η χρήση των 
φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά 
οικιακών πλυντηρίων ρούχων πρέπει να 
απαγορευτούν προκειμένου να μειωθεί η 
συμβολή των φωσφορικών αλάτων από τα 
απορρυπαντικά στον κίνδυνο ευτροφισμού 
καθώς και να μειωθεί το κόστος εξάλειψης 
των φωσφορικών αλάτων από τις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 
Αυτή η εξοικονόμηση κόστους υπερβαίνει 
σημαντικά το κόστος αναπαρασκευής 
απορρυπαντικών οικιακών πλυντηρίων 
ρούχων με εναλλακτικές ουσίες στα 
φωσφορικά άλατα.

Or. en

Τροπολογία 15
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004, η 
Επιτροπή αξιολόγησε τη χρήση των 

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004, η 
Επιτροπή αξιολόγησε τη χρήση των 
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φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά 
στην «έκθεση προς το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη 
χρήση φωσφορικών αλάτων». Κατόπιν 
περαιτέρω ανάλυσης, η Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η χρήση των 
φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά
οικιακών πλυντηρίων ρούχων πρέπει να 
περιοριστούν προκειμένου να μειωθεί η 
συμβολή των φωσφορικών αλάτων από τα 
απορρυπαντικά στον κίνδυνο ευτροφισμού 
καθώς και να μειωθεί το κόστος εξάλειψης 
των φωσφορικών αλάτων από τις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
Αυτή η εξοικονόμηση κόστους υπερβαίνει 
σημαντικά το κόστος αναπαρασκευής 
απορρυπαντικών οικιακών πλυντηρίων 
ρούχων με εναλλακτικές ουσίες στα 
φωσφορικά άλατα.

φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά 
στην «έκθεση προς το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη 
χρήση φωσφορικών αλάτων». Κατόπιν 
περαιτέρω ανάλυσης, η Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η χρήση των 
φωσφορικών αλάτων στα οικιακά
απορρυπαντικά πρέπει να περιοριστούν 
προκειμένου να μειωθεί η συμβολή των 
φωσφορικών αλάτων από τα 
απορρυπαντικά στον κίνδυνο ευτροφισμού 
καθώς και να μειωθεί το κόστος εξάλειψης 
των φωσφορικών αλάτων από τις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
Αυτή η εξοικονόμηση κόστους υπερβαίνει 
σημαντικά το κόστος αναπαρασκευής
οικιακών απορρυπαντικών με 
εναλλακτικές ουσίες στα φωσφορικά 
άλατα.

Or. en

Τροπολογία 16
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις 
για τα απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων με βάση τα 
φωσφορικά άλατα απαιτούν μικρές 
ποσότητες άλλων φωσφορικών ενώσεων, 
δηλαδή φωσφονικά, τα οποία αν
χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερες
ποσότητες θα μπορούσαν να είναι 
προβληματικά για το περιβάλλον.

(2) Αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις 
για τα απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων με βάση τα 
φωσφορικά άλατα απαιτούν μικρές 
ποσότητες άλλων φωσφορικών ενώσεων, 
δηλαδή φωσφονικά, τα οποία επιτελούν 
πολύ συγκεκριμένη λειτουργία που είναι 
διαφορετική στα απορρυπαντικά και
χρησιμοποιούνται σε τέτοιες μικρές
ποσότητες ώστε να μη συμβάλλουν σε 
κανένα μετρήσιμο βαθμό στον 
ευτροφισμό.

Or. en
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Τροπολογία 17
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις
για τα απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων με βάση τα 
φωσφορικά άλατα απαιτούν μικρές 
ποσότητες άλλων φωσφορικών ενώσεων, 
δηλαδή φωσφονικά, τα οποία αν 
χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερες 
ποσότητες θα μπορούσαν να είναι 
προβληματικά για το περιβάλλον.

(2) Αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις 
για τα απορρυπαντικά οικιακής χρήσης με 
βάση τα φωσφορικά άλατα απαιτούν 
μικρές ποσότητες άλλων φωσφορικών 
ενώσεων, δηλαδή φωσφονικά, τα οποία αν 
χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερες 
ποσότητες θα μπορούσαν να είναι 
προβληματικά για το περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 18
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η αλληλεπίδραση μεταξύ των 
φωσφορικών αλάτων και άλλων 
φωσφορικών ενώσεων απαιτεί 
προσεκτική επιλογή του πεδίου 
εφαρμογής και του επιπέδου περιορισμού. 
Ο περιορισμός πρέπει να ισχύει για όλες 
τις φωσφορικές ενώσεις προκειμένου να 
αποκλειστεί η απλή αντικατάσταση των 
περιορισμένων φωσφορικών αλάτων από 
άλλες φωσφορικές ενώσεις. Ο 
περιορισμός την περιεκτικότητα 
φωσφορικών αλάτων πρέπει να είναι 
επαρκώς χαμηλός για να προλαμβάνει 
αποτελεσματικά τη διάθεση στην αγορά 
απορρυπαντικά παρασκευάσματα με 
φωσφορικά άλατα για τα οικιακά 
πλυντήρια ρούχων, αλλά αρκετά υψηλός 
ώστε να επιτρέπει την ελάχιστη ποσότητα 

διαγράφεται
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φωσφονικών που απαιτείται για 
εναλλακτικά παρασκευάσματα.

Or. en

Τροπολογία 19
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεν είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι 
περιορισμοί της χρήσης των φωσφορικών 
αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων 
από τα απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων στα απορρυπαντικά 
για τα αυτόματα οικιακά πλυντήρια 
πιάτων ή στα απορρυπαντικά για 
βιομηχανική ή ιδρυματική χρήση, επειδή 
δεν διατίθενται ακόμη κατάλληλες 
τεχνικές και οικονομικές εναλλακτικές 
λύσεις από τη χρήση φωσφορικών 
αλάτων στα εν λόγω απορρυπαντικά.

διαγράφεται

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεν είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι 
περιορισμοί της χρήσης των φωσφορικών 
αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων 
από τα απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων στα απορρυπαντικά 
για τα αυτόματα οικιακά πλυντήρια πιάτων 
ή στα απορρυπαντικά για βιομηχανική ή 
ιδρυματική χρήση, επειδή δεν διατίθενται 

(5) Δεν είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι 
περιορισμοί της χρήσης των φωσφορικών 
αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων 
από τα απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων στα απορρυπαντικά 
για τα αυτόματα οικιακά πλυντήρια πιάτων 
ή στα απορρυπαντικά για βιομηχανική ή 
ιδρυματική χρήση, επειδή δεν διατίθενται 
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ακόμη κατάλληλες τεχνικές και 
οικονομικές εναλλακτικές λύσεις από τη 
χρήση φωσφορικών αλάτων στα εν λόγω 
απορρυπαντικά.

ακόμη κατάλληλες τεχνικές και 
οικονομικές εναλλακτικές λύσεις από τη 
χρήση φωσφορικών αλάτων στα εν λόγω 
απορρυπαντικά και επειδή δεν διατίθεται 
ακόμη αξιολόγηση των επιπτώσεων που 
θα εκτιμά τον αντίκτυπο της επέκτασης 
των περιορισμών στα αυτόματα οικιακά 
πλυντήρια πιάτων, που θα εκτιμά 
ειδικότερα το κόστος αναπαρασκευής και 
τον αντίκτυπο των χημικών ουσιών που 
χρησιμοποιούνται σε παρασκευάσματα 
χωρίς φωσφορικά άλατα, στο νερό των 
νοικοκυριών και στην κατανάλωση 
ενέργειας κατά το στάδιο της χρήσης από 
τους καταναλωτές (πλύσιμο), και το 
οικονομικό κόστος για τους 
καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διενεργηθείσα αξιολόγηση αντικτύπου εξέτασε κυρίως τα φωσφορικά άλατα τα 
απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων ρούχων. Οι πιθανές αλλαγές στις επιδόσεις καθαρισμού 
που θα ανακύψουν λόγω της μετάβασης σε απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικά άλατα για τα 
αυτόματα οικιακά πλυντήρια πιάτων θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν σημαντικές οικονομικές 
και περιβαλλοντικές επιπτώσεις πολύ διαφορετικές από εκείνες για τα απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων: χρήση διαφορετικών υποκατάστατων χημικών ενώσεων, επιλογή πιο 
εντατικού προγράμματος πλυσίματος από τους καταναλωτές με αντίκτυπο στο κόστος, στο νερό, 
στην ενέργεια (και επομένως στο CO2).

Τροπολογία 21
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δεν είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι 
περιορισμοί της χρήσης των φωσφορικών 
αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων
από τα απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων στα απορρυπαντικά 

(5) Δεν είναι σκόπιμο να επεκταθεί η 
απαγόρευση επί των φωσφορικών αλάτων 
από τα απορρυπαντικά οικιακών 
πλυντηρίων ρούχων στα απορρυπαντικά 
για τα αυτόματα οικιακά πλυντήρια πιάτων 
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για τα αυτόματα οικιακά πλυντήρια πιάτων 
ή στα απορρυπαντικά για βιομηχανική ή 
ιδρυματική χρήση, επειδή δεν διατίθενται 
ακόμη κατάλληλες τεχνικές και 
οικονομικές εναλλακτικές λύσεις από τη 
χρήση φωσφορικών αλάτων στα εν λόγω 
απορρυπαντικά.

ή στα απορρυπαντικά για βιομηχανική ή 
ιδρυματική χρήση ή να περιορισθεί η 
χρήση των φωσφορικών αλάτων στα 
απορρυπαντικά αυτά, επειδή δεν 
διατίθενται ακόμη κατάλληλες τεχνικές και 
οικονομικές εναλλακτικές λύσεις από τη 
χρήση φωσφορικών αλάτων στα εν λόγω 
απορρυπαντικά.

Or. en

Τροπολογία 22
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μια 
διαφοροποιημένη εφαρμογή του
περιορισμού που θεσπίζεται στον παρόντα 
κανονισμό έτσι ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στους επιχειρηματίες, ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να 
αναπαρασκευάσουν τα απορρυπαντικά 
τους για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων που 
βασίζονται στα φωσφορικά άλατα, 
χρησιμοποιώντας εναλλακτικές λύσεις 
κατά το συνήθη κύκλο αναπαρασκευής 
τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
κόστος.

(9) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μια 
διαφοροποιημένη εφαρμογή της
απαγόρευσης που θεσπίζεται στον 
παρόντα κανονισμό έτσι ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στους επιχειρηματίες, ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να 
αναπαρασκευάσουν τα απορρυπαντικά 
τους για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων που 
βασίζονται στα φωσφορικά άλατα, 
χρησιμοποιώντας εναλλακτικές λύσεις 
κατά το συνήθη κύκλο αναπαρασκευής 
τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
κόστος.

Or. en

Τροπολογία 23
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – περίπτωση 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– περιορισμούς σχετικά με την 
περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων και 
άλλων φωσφορικών ενώσεων στα 
απορρυπαντικά.

– περιορισμούς ή απαγορεύσεις σχετικά με 
την περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων
στα απορρυπαντικά.

Or. en

Τροπολογία 24
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 4 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα απορρυπαντικά που αναφέρονται στο 
παράρτημα VIα τα οποία δεν 
συμμορφώνονται με τους περιορισμούς 
όσον αφορά την περιεκτικότητα 
φωσφορικών αλάτων και άλλων 
φωσφορικών ενώσεων που καθορίζονται 
στο εν λόγω παράρτημα δεν θα διατίθενται 
στην αγορά από την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Τα απορρυπαντικά που αναφέρονται στο 
παράρτημα VIα τα οποία δεν 
συμμορφώνονται με τους περιορισμούς 
όσον αφορά την περιεκτικότητα 
φωσφορικών αλάτων που καθορίζονται 
στο εν λόγω παράρτημα δεν θα διατίθενται 
στην αγορά από την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Or. en

Τροπολογία 25
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
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«4. Επιπλέον, η συσκευασία των 
απορρυπαντικών που πωλούνται στο 
ευρύ κοινό με προορισμό να 
χρησιμοποιηθούν ως απορρυπαντικά 
πλυντηρίων ρούχων αναγράφει τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στα
παραρτήματα VII μέρος Β και VII Βα.»

Or. en

Τροπολογία 26
Marc Tarabella, Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Στο άρθρο 11, προστίθεται η 
ακόλουθος παράγραφος:
«6α. Προκειμένου να προληφθούν 
στρεβλώσεις της περιβαλλοντικής 
ανταγωνιστικότητας, οι  κατασκευαστές 
δεν ισχυρίζονται ότι οι επιδόσεις του 
απορρυπαντικού όταν αυτό απλώς 
συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία της 
Ένωσης, αποτελούν πρόσθετο 
χαρακτηριστικό γνώρισμα.»

Or. en

Τροπολογία 27
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν ή 
να θεσπίσουν εθνικούς κανόνες όσον 
αφορά τους περιορισμούς της 
περιεκτικότητας φωσφορικών αλάτων και 
άλλων φωσφορικών ενώσεων για τα 
απορρυπαντικά για τα οποία δεν 
καθορίζονται περιορισμοί ως προς την 
περιεκτικότητα στο παράρτημα VΙα, εάν 
δικαιολογείται για λόγους προστασίας του 
υδάτινου περιβάλλοντος και εάν 
διατίθενται εφικτές από τεχνική και 
οικονομική άποψη εναλλακτικές λύσεις.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν 
εθνικούς κανόνες όσον αφορά τους 
περιορισμούς της περιεκτικότητας 
φωσφορικών αλάτων για τα 
απορρυπαντικά για τα οποία δεν 
καθορίζονται περιορισμοί ως προς την 
περιεκτικότητα στο παράρτημα VΙα, εάν 
δικαιολογείται για λόγους προστασίας του 
υδάτινου περιβάλλοντος και εάν 
διατίθενται εφικτές από τεχνική και 
οικονομική άποψη εναλλακτικές λύσεις.

Or. en

Τροπολογία 28
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Άρθρο 16
Έκθεση
Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των 
φωσφορικών αλάτων και άλλων 
φωσφορικών ενώσεων στα 
απορρυπαντικά αυτόματων πλυντηρίων 
πιάτων και, εάν δικαιολογείται, υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τη 
βαθμιαία κατάργησή τους ή τον 
περιορισμό συγκεκριμένων εφαρμογών.»

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

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των 
φωσφορικών αλάτων και άλλων 
φωσφορικών ενώσεων στα απορρυπαντικά 
αυτόματων πλυντηρίων πιάτων και, εάν 
δικαιολογείται, υποβάλει νομοθετική 
πρόταση σχετικά με τη βαθμιαία 
κατάργησή τους ή τον περιορισμό 
συγκεκριμένων εφαρμογών.

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των 
φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά 
αυτόματων πλυντηρίων πιάτων και, εάν 
δικαιολογείται, υποβάλει νομοθετική 
πρόταση σχετικά με τη βαθμιαία 
κατάργησή τους ή τον περιορισμό 
συγκεκριμένων εφαρμογών.

Έως τότε, η Επιτροπή αξιολογεί και 
υποβάλλει επίσης έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τις 
τεχνικές και οικονομικές προοπτικές και 
προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης για την 
ανάκτηση και ανακύκλωση φωσφορικών 
αλάτων από τα οικιακά λύματα, την 
κοπριά των ζώων και τα βιομηχανικά 
απόβλητα, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διαχείριση των πόρων και τις 
γεωπολιτικές πτυχές των αποθεμάτων 
φυσικών φωσφορικών και την 
αξιολόγηση των συνεπειών για τη χρήση 
και την πιθανή ανακύκλωση των 
φωσφορικών αλάτων στα 
απορρυπαντικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φωσφορικά άλατα είναι μη ανανεώσιμοι πόροι, μη αντικαταστάσιμα για τη σίτιση του 
πληθυσμού της γης καθώς και σε ιατρικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Η ΕΕ εξαρτάται 
ουσιαστικά από τις εισαγωγές, δεδομένου ότι τα αποθέματα είναι συγκεντρωμένα στην Κίνα και 
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στη Δυτική Σαχάρα. Εξάλλου, η εφαρμογή των οδηγιών για την προστασία των υδάτων στην ΕΕ 
θα οδηγήσει σε αύξηση των εγκαταστάσεων απομάκρυνσης των φωσφορικών. Τούτο παρέχει 
σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη της ανάκτησης και ανακύκλωσης φωσφορικών αλάτων 
μετατρέποντας το ρεύμα αποβλήτων σε δυνητικό, μη εισαγόμενο πόρο.

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

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 α (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Παράρτημα VII – Τμήμα B α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Στο Παράρτημα VII παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο τμήμα Βα:
«Βα. Πληροφορίες για αειφόρο χρήση
Με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 για την 
παραπλανητική και τη συγκριτική 
διαφήμιση (κωδικοποίηση)1, η 
επισήμανση των απορρυπαντικών 
οικιακών πλυντηρίων ρούχων αναφέρει 
σχετικές πληροφορίες, μέσω λογοτύπου 
και/ή κειμένου, σχετικά με την 
ενθάρρυνση της αειφόρου χρήσης των 
απορρυπαντικών πλυντηρίου ρούχων, 
όπως συστάσεις για την αποφυγή της 
ελλιπούς φόρτωσης των πλυντηρίων, για 
την τήρηση των οδηγίες δοσολογίας, για 
το πλύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία και 
την ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση 
των συσκευασιών.»
__________
1 ΕΕ L 376, 27. 12.2006, σ. 21.

Or. en
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Τροπολογία 31
Amalia Sartori, Marc Tarabella, Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 β (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Παράρτημα VII – Τμήμα B α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Στο Παράρτημα VII παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο τμήμα Βα:

«Βα. Πληροφορίες για αειφόρο χρήση

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 για την 
παραπλανητική και τη συγκριτική 
διαφήμιση (κωδικοποίηση)1, οι ετικέτες 
των απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων 
περιέχουν παραπομπές σε σχετικές 
πληροφορίες που μπορούν να βρεθούν σε 
υπάρχουσες πηγές, όπως οι ιστότοποι στο 
Διαδίκτυο, για τους καταναλωτές, 
προκειμένου αυτοί να έχουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε χρήσιμες 
συστάσεις, υποδείξεις και συμβουλές, 
ενθαρρύνοντας την αειφόρο χρήση των 
απορρυπαντικών.»
__________
1 ΕΕ L 376, 27. 12.2006, σ. 21.

Or. en

Τροπολογία 32
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Παράρτημα VI α – στήλη 1 – σειρά 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων 
ρούχων

Απορρυπαντικά οικιακής χρήσης 

Or. en

Τροπολογία 33
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Παράρτημα VI α – τίτλο και στήλη 2 – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ 

ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ 
ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ 

ΑΛΑΤΩΝ

Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά αν
η συνολική περιεκτικότητα φωσφορικών 
αλάτων είναι ίση ή μεγαλύτερη του 0,5% 
κατά βάρος

Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά αν
περιέχουν πρόσθετα φωσφορικά άλατα

Or. en


