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Módosítás 14
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek a 648/2004/EK rendelet 
16. cikke értelmében a foszfátok 
használatáról készített jelentésében 
értékelte a foszfátok mosó- és 
tisztítószerekben történő felhasználását. 
További elemzések után a Bizottság arra a 
végkövetkeztetésre jutott, hogy a foszfátok 
háztartási mosószerekben való 
felhasználását korlátozni kellene annak 
érdekében, hogy a mosó- és tisztítószerek 
foszfáttartalma kisebb mértékben járuljon 
hozzá az eutrofizációs kockázatokhoz, és 
hogy a szennyvíztisztító telepek számára 
kisebb költséggel járjon a foszfátok 
eltávolítása. A fenti költségmegtakarítás 
meghaladja azokat a költségeket, amelyek 
ahhoz lennének szükségesek, hogy a 
háztartási mosószerek összetételét 
foszfátokat helyettesítő alternatív 
anyagokkal tervezzék újra.

(1) A Bizottság a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek a 648/2004/EK rendelet 
16. cikke értelmében a foszfátok 
használatáról készített jelentésében 
értékelte a foszfátok mosó- és 
tisztítószerekben történő felhasználását. 
További elemzések után a Bizottság arra a 
végkövetkeztetésre jutott, hogy a foszfátok 
háztartási mosószerekben való 
felhasználását meg kellene tiltani annak 
érdekében, hogy a mosó- és tisztítószerek 
foszfáttartalma kisebb mértékben járuljon 
hozzá az eutrofizációs kockázatokhoz, és 
hogy a szennyvíztisztító telepek számára 
kisebb költséggel járjon a foszfátok 
eltávolítása. A fenti költségmegtakarítás 
meghaladja azokat a költségeket, amelyek 
ahhoz lennének szükségesek, hogy a 
háztartási mosószerek összetételét 
foszfátokat helyettesítő alternatív 
anyagokkal tervezzék újra.

Or. en

Módosítás 15
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek a 648/2004/EK rendelet 
16. cikke értelmében a foszfátok 
használatáról készített jelentésében 

(1) A Bizottság a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek a 648/2004/EK rendelet 
16. cikke értelmében a foszfátok 
használatáról készített jelentésében 
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értékelte a foszfátok mosó- és 
tisztítószerekben történő felhasználását. 
További elemzések után a Bizottság arra a 
végkövetkeztetésre jutott, hogy a foszfátok 
háztartási mosószerekben való 
felhasználását korlátozni kellene annak 
érdekében, hogy a mosó- és tisztítószerek 
foszfáttartalma kisebb mértékben járuljon 
hozzá az eutrofizációs kockázatokhoz, és 
hogy a szennyvíztisztító telepek számára 
kisebb költséggel járjon a foszfátok 
eltávolítása. A fenti költségmegtakarítás 
meghaladja azokat a költségeket, amelyek 
ahhoz lennének szükségesek, hogy a 
háztartási mosószerek összetételét 
foszfátokat helyettesítő alternatív 
anyagokkal tervezzék újra.

értékelte a foszfátok mosó- és 
tisztítószerekben történő felhasználását. 
További elemzések után a Bizottság arra a 
végkövetkeztetésre jutott, hogy a foszfátok 
háztartási mosó- és tisztítószerekben való 
felhasználását korlátozni kellene annak 
érdekében, hogy a mosó- és tisztítószerek 
foszfáttartalma kisebb mértékben járuljon 
hozzá az eutrofizációs kockázatokhoz, és 
hogy a szennyvíztisztító telepek számára 
kisebb költséggel járjon a foszfátok 
eltávolítása. A fenti költségmegtakarítás 
meghaladja azokat a költségeket, amelyek 
ahhoz lennének szükségesek, hogy a 
háztartási mosó- és tisztítószerek 
összetételét foszfátokat helyettesítő 
alternatív anyagokkal tervezzék újra.

Or. en

Módosítás 16
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A foszfátalapú háztartási mosószereket 
helyettesítő hatékony alternatív 
mosószerekhez kis mennyiségű más 
foszforvegyületek – mégpedig foszfonátok 
– is szükségesek, amelyek, ha növekvő 
mennyiségben használják őket, káros 
hatással lehetnek a környezetre.

(2) A foszfátalapú háztartási mosószereket 
helyettesítő hatékony alternatív 
mosószerekhez kis mennyiségű más 
foszforvegyületek – mégpedig foszfonátok 
– is szükségesek, amelyek rendkívül jól 
meghatározott, a tisztítószerekétől eltérő 
szerepet játszanak, és amelyek olyan 
alacsony mennyiségben kerülnek 
felhasználásra, hogy kimutatható 
mértékben nem járulnak hozzá az 
eutrofizációhoz.

Or. en
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Módosítás 17
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A foszfátalapú háztartási mosószereket
helyettesítő hatékony alternatív 
mosószerekhez kis mennyiségű más 
foszforvegyületek – mégpedig foszfonátok 
– is szükségesek, amelyek, ha növekvő 
mennyiségben használják őket, káros 
hatással lehetnek a környezetre.

(2) A foszfátalapú háztartási mosó- és 
tisztítószereket helyettesítő hatékony 
alternatív mosószerekhez kis mennyiségű 
más foszforvegyületek – mégpedig 
foszfonátok – is szükségesek, amelyek, ha 
növekvő mennyiségben használják őket, 
káros hatással lehetnek a környezetre.

Or. en

Módosítás 18
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A foszfátok és más foszforvegyületek 
közötti kölcsönhatás miatt a korlátozások 
hatályát és szintjét körültekintően kell 
megszabni. A korlátozást minden 
foszforvegyületre ki kell terjeszteni annak 
érdekében, hogy a korlátozás tárgyát 
képező foszfátokat ne lehessen egyszerűen 
más foszforvegyületekkel helyettesíteni. A 
foszfortartalomra vonatkozó 
határértéknek elég alacsonynak kell 
lennie ahhoz, hogy a foszfátalapú 
háztartási mosószerkészítmények 
értékesítését hatékonyan megakadályozza, 
de elég magasnak ahhoz, hogy az 
alternatív készítményekhez szükséges 
minimális foszfonátmennyiséget 
engedélyezze.

törölve

Or. en
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Módosítás 19
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Helytelen a háztartási mosószerekben 
található foszfátokra és más 
foszforvegyületekre vonatkozó 
korlátozásokat kiterjeszteni az 
automatikus mosogatógépekbe való 
háztartási mosogatószerekre vagy az ipari 
és közületi mosó- és tisztítószerekre, mivel 
még nem áll rendelkezésre az ilyen mosó-
és tisztítószerekben a foszfátok 
helyettesítésére alkalmas, technikailag 
kivitelezhető és gazdaságilag is életképes 
alternatíva.

törölve

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Helytelen a háztartási mosószerekben 
található foszfátokra és más 
foszforvegyületekre vonatkozó 
korlátozásokat kiterjeszteni az automatikus 
mosogatógépekbe való háztartási 
mosogatószerekre vagy az ipari és közületi 
mosó- és tisztítószerekre, mivel még nem 
áll rendelkezésre az ilyen mosó- és 
tisztítószerekben a foszfátok 
helyettesítésére alkalmas, technikailag 
kivitelezhető és gazdaságilag is életképes 
alternatíva.

(5) Helytelen a háztartási mosószerekben 
található foszfátokra és más 
foszforvegyületekre vonatkozó 
korlátozásokat kiterjeszteni az automatikus 
mosogatógépekbe való háztartási 
mosogatószerekre vagy az ipari és közületi 
mosó- és tisztítószerekre, mivel még nem 
áll rendelkezésre az ilyen mosó- és 
tisztítószerekben a foszfátok 
helyettesítésére alkalmas, technikailag 
kivitelezhető és gazdaságilag is életképes 
alternatíva, valamint mivel még nem áll 
rendelkezésre olyan hatásvizsgálat, amely 
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a korlátozások automata 
mosogatógépekhez szánt háztartási 
mosogatószerekre történő kiterjesztésének 
hatását értékelte volna különös tekintettel 
az összetétel-újratervezés költségeire, a 
foszfátmentes készítményekben használt 
vegyületek hatására, a háztartások víz- és 
energiafogyasztásának alakulására a 
fogyasztók általi felhasználás szakaszában 
(a mosás alatt) és a fogyasztókat terhelő 
gazdasági költségekre.

Or. en

Indokolás

A hatásvizsgálat elsősorban a háztartási mosószerekben található foszfátokat tanulmányozta. 
Az automata mosogatógépekhez szánt foszfátmentes háztartási mosogatószerekre történő 
átállás miatt a tisztítóteljesítményben bekövetkező esetleges változások jelentős gazdasági és 
környezeti hatást fejthetnek ki, amely nagymértékben eltérhet a háztartási mosószerek 
hatásától: a fogyasztó különböző helyettesítő vegyszereket használ, vagy intenzívebb 
mosóprogramot választ, ami hatást gyakorol a költségekre, valamint a víz- és 
energiafogyasztásra (és következésképpen a szén-dioxid-kibocsátásra is).

Módosítás 21
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Helytelen a háztartási mosószerekben 
található foszfátokra és más 
foszforvegyületekre vonatkozó 
korlátozásokat kiterjeszteni az automatikus 
mosogatógépekbe való háztartási 
mosogatószerekre vagy az ipari és közületi 
mosó- és tisztítószerekre, mivel még nem 
áll rendelkezésre az ilyen mosó- és 
tisztítószerekben a foszfátok 
helyettesítésére alkalmas, technikailag 
kivitelezhető és gazdaságilag is életképes 
alternatíva.

(5) Helytelen a háztartási mosószerekben 
található foszfátokra vonatkozó tilalmat
kiterjeszteni az automatikus 
mosogatógépekbe való háztartási 
mosogatószerekre vagy az ipari és közületi 
mosó- és tisztítószerekre, vagy korlátozni a 
foszfátok ezekben történő alkalmazását, 
mivel még nem áll rendelkezésre az ilyen 
mosó- és tisztítószerekben a foszfátok 
helyettesítésére alkalmas, technikailag 
kivitelezhető és gazdaságilag is életképes 
alternatíva.
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Or. en

Módosítás 22
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Helyénvaló lehetővé tenni az e 
rendeletben megállapított korlátozás
késleltetett alkalmazását, hogy a gazdasági 
szereplők, főként a kis- és 
középvállalkozások foszfátalapú háztartási 
mosószereik összetételének alternatív 
anyagokkal való újratervezését, a költségek 
minimalizálása érdekében, a szokásos 
újratervezési ciklusukban tudják elvégezni.

(9) Helyénvaló lehetővé tenni az e 
rendeletben megállapított tilalom
késleltetett alkalmazását, hogy a gazdasági 
szereplők, főként a kis- és 
középvállalkozások foszfátalapú háztartási 
mosószereik összetételének alternatív 
anyagokkal való újratervezését, a költségek 
minimalizálása érdekében, a szokásos 
újratervezési ciklusukban tudják elvégezni.

Or. en

Módosítás 23
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
648/2004/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a mosó- és tisztítószerekben található 
foszfátok és más foszforvegyületek 
koncentrációjának korlátozása.

– a mosó- és tisztítószerekben található 
foszfátok koncentrációjának korlátozása 
vagy tilalma.

Or. en

Módosítás 24
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont 
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648/2004/EK rendelet
4 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VIa. mellékletben felsorolt mosó- és 
tisztítószerek, amelyek nem felelnek meg 
az említett mellékletben a foszfát- és 
foszforvegyület-koncentrációra
meghatározott korlátozásnak, az említett 
mellékletben előírt időponttól nem 
hozhatók forgalomba.

A VIa. mellékletben felsorolt mosó- és 
tisztítószerek, amelyek nem felelnek meg 
az említett mellékletben a 
foszfátkoncentrációra meghatározott 
korlátozásnak, az említett mellékletben 
előírt időponttól nem hozhatók forgalomba.

Or. en

Módosítás 25
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 a pont (új) 
648/2004/EK rendelet
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 11. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(4) Ezenfelül a nagyközönség számára 
árusított, ruhák mosására szánt mosó- és 
tisztítószereken fel kell tüntetni a VII. 
melléklet B. részében, valamint VII. 
melléklet Ba. részében meghatározott 
információt.

Or. en

Módosítás 26
Marc Tarabella, Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 b pont (új) 
648/2004/EK rendelet
11 cikk – 6 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A 11. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(6a) A környezeti versenyképesség 
torzulásának megakadályozása érdekében 
a gyártók nem kezelhetik a mosó- és 
tisztítószerek teljesítményét további 
jellemzőnek, amikor csupán az uniós 
szabályozásnak tesznek eleget.”

Or. en

Módosítás 27
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont 
648/2004/EK rendelet
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok fenntarthatnak vagy 
hozhatnak nemzeti szabályokat azon 
mosó- és tisztítószerekben található 
foszfátok és más foszforvegyületek
koncentrációjának korlátozására, 
amelyekre a VIa. melléklet nem állapít 
meg koncentrációra vonatkozó 
korlátozásokat, amennyiben azt a vízi 
környezet védelme indokolja, és ahol 
technikailag kivitelezhető és gazdaságilag 
is életképes alternatív anyagok állnak 
rendelkezésre.

A tagállamok fenntarthatnak nemzeti 
szabályokat azon mosó- és 
tisztítószerekben található foszfátok  
koncentrációjának korlátozására, 
amelyekre a VIa. melléklet nem állapít 
meg koncentrációra vonatkozó 
korlátozásokat, amennyiben azt a vízi 
környezet védelme indokolja, és ahol 
technikailag kivitelezhető és gazdaságilag 
is életképes alternatív anyagok állnak 
rendelkezésre.

Or. en
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Módosítás 28
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
648/2004/EK rendelet
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az 16. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

„16. cikk
Jelentés
A Bizottság 2014. december 31-ig 
értékelést végez és az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak jelentést 
nyújt be az automatikus 
mosogatógépekhez való háztartási 
mosogatószerekben a foszfátok és más 
foszforvegyületek használatáról, és 
indokolt esetben jogalkotási javaslatot 
terjeszt be fokozatos kivonásukra vagy 
meghatározott alkalmazásokra történő 
korlátozásukra.”

Or. en

Módosítás 29
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont 
648/2004/EK rendelet
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2014. december 31-ig 
értékelést végez és az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak jelentést 
nyújt be az automatikus mosogatógépekhez 
való háztartási mosogatószerekben a 
foszfátok és más foszforvegyületek
használatáról, és indokolt esetben 

A Bizottság 2014. december 31-ig 
értékelést végez és az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak jelentést 
nyújt be az automatikus mosogatógépekhez 
való háztartási mosogatószerekben a 
foszfátok használatáról, és indokolt esetben 
jogalkotási javaslatot terjeszt be fokozatos 
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jogalkotási javaslatot terjeszt be fokozatos 
kivonásukra vagy meghatározott 
alkalmazásokra történő korlátozásukra.

kivonásukra vagy meghatározott 
alkalmazásokra történő korlátozásukra.

Ekkorra a Bizottság értékelést és jelentést 
készít az Európai Parlament és a Tanács 
számára a a foszfátnak a háztartási 
szennyvízből, az állati trágyából és az ipari 
hulladékból történő visszanyerése és 
újrahasznosítása tekintetében fennálló 
műszaki, gazdasági és a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos lehetőségekről is, 
figyelembe véve az erőforrásokkal való 
gazdálkodást és a nyersfoszfátkészletek 
geopolitikai vonatkozásait, valamint 
értékelve a mosó- és tisztítószerekben 
található foszfátok alkalmazásának és 
esetleges újrahasznosításának 
következményeit.

Or. en

Indokolás

A foszfátok nem megújuló erőforrást jelentenek, amelyek nem válthatók ki más anyagokkal a 
világ népességének táplálása, illetve az orvosi és ipari alkalmazásokban. Az EU alapvetően 
behozatalra szorul, mivel a foszfáttartalékok jelentős része Kínában és a Nyugat-Szaharában 
található. Másrészről a víz védelméről szóló uniós irányelvek végrehajtása ösztönözni fogja a
foszfáteltávolítás bevezetését. Ez kiváló lehetőséget biztosít a foszfát visszanyerésének és 
újrahasznosításának fejlesztésére, ezáltal a hulladékból olyan potenciális nyersanyagot 
állítva elő, amely nem szorul behozatalra.

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

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 a pont (új) 
648/2004/EK rendelet
VII melléklet – B a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A VII. melléklet a következő Ba. 
szakasszal egészül ki:
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„Ba. A fenntartható használatra 
vonatkozó információk
A megtévesztő és összehasonlító reklámról 
szóló, 2006. december 12-i 2006/114/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1 

(kodifikált változat) sérelme nélkül a 
háztartási mosószerek címkéjén szereplő 
logó és/vagy szöveg révén, a mosószerek 
fenntartható alkalmazásának ösztönzése 
érdekében megfelelő tájékoztatást kell 
nyújtani többek között a mosógép 
kapacitásának teljes kihasználására, az 
adagolási útmutatások figyelembevételére, 
az alacsonyabb hőmérsékleten történő 
mosásra és a csomagolás 
újrahasznosítására/utántöltésére 
vonatkozó ajánlások 
megfogalmazásával.”
__________
1 HL L 376., 2006.12.27., 21. o.

Or. en

Módosítás 31
Amalia Sartori, Marc Tarabella, Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 bekezdés – 11 b pont (új) 
648/2004/EK rendelet
VII melléklet – B a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A VII. melléklet a következő Ba. 
szakasszal egészül ki:

„Ba. A fenntartható használatra 
vonatkozó információk

A megtévesztő és összehasonlító reklámról 
szóló, 2006. december 12-i 2006/114/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1 

(kodifikált változat) sérelme nélkül a 
háztartási mosószerek címkéje a 
fogyasztóknak szóló, meglévő forrásokban 
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– pl. internetes oldalakon – megtalálható 
hasznos információkra vonatkozó 
hivatkozásokat tartalmaz annak 
érdekében, hogy a fogyasztók számára 
hozzáférést biztosítson a fenntartható 
felhasználást ösztönző, hasznos 
tanácsokhoz, javaslatokhoz és 
ajánlásokhoz.”
__________
1 HL L 376., 2006.12.27., 21. o.

Or. en

Módosítás 32
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
648/2004/EK rendelet
VI a melléklet – 1 oszlop – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Háztartási mosószerek Háztartási mosó- és tisztítószerek

Or. en

Módosítás 33
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
648/2004/EK rendelet
VI a melléklet – cím és 2 oszlop – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A FOSZFÁTOK ÉS MÁS 
FOSZFORVEGYÜLETEK
KONCENTRÁCIÓJÁNAK 

KORLÁTOZÁSA

FOSZFÁTOK KONCENTRÁCIÓJÁNAK 
KORLÁTOZÁSA

Nem hozható forgalomba, ha a teljes Nem hozható forgalomba, ha hozzáadott 
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foszfortartalom egyenlő vagy nagyobb 
mint 0,5 tömegszázalék

foszfátokat tartalmaznak

Or. en


