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Poprawka 14
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zgodnie art. 16 rozporządzenia (WE) nr 
648/2004, w sprawozdaniu dla Rady i 
Parlamentu Europejskiego dotyczącym 
użycia fosforanów Komisja dokonała 
oceny wykorzystywania fosforanów w 
detergentach. W następstwie dalszej 
analizy Komisja stwierdziła, że stosowanie 
fosforanów w detergentach piorących 
wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych powinno zostać ograniczone w 
celu zmniejszenia wpływu fosforanów 
pochodzących z detergentów na zagrożenie 
eutrofizacją i zmniejszyć koszty usuwania 
fosforanu w oczyszczalniach ścieków. Te 
oszczędności przewyższają koszty zmiany 
składu detergentów piorących 
wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych poprzez zastąpienie fosforanów 
alternatywnymi związkami.

(1) Zgodnie art. 16 rozporządzenia (WE) nr 
648/2004, w sprawozdaniu dla Rady i 
Parlamentu Europejskiego dotyczącym 
użycia fosforanów Komisja dokonała 
oceny wykorzystywania fosforanów w 
detergentach. W następstwie dalszej 
analizy Komisja stwierdziła, że stosowanie 
fosforanów w detergentach piorących 
wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych powinno zostać zabronione w 
celu zmniejszenia wpływu fosforanów 
pochodzących z detergentów na zagrożenie 
eutrofizacją i zmniejszyć koszty usuwania 
fosforanu w oczyszczalniach ścieków. Te 
oszczędności przewyższają koszty zmiany 
składu detergentów piorących 
wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych poprzez zastąpienie fosforanów 
alternatywnymi związkami.

Or. en

Poprawka 15
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zgodnie art. 16 rozporządzenia (WE) nr 
648/2004, w sprawozdaniu dla Rady i 
Parlamentu Europejskiego dotyczącym 
użycia fosforanów Komisja dokonała 
oceny wykorzystywania fosforanów w 
detergentach. W następstwie dalszej 

(1) Zgodnie art. 16 rozporządzenia (WE) nr 
648/2004, w sprawozdaniu dla Rady i 
Parlamentu Europejskiego dotyczącym 
użycia fosforanów Komisja dokonała 
oceny wykorzystywania fosforanów w 
detergentach. W następstwie dalszej 
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analizy Komisja stwierdziła, że stosowanie 
fosforanów w detergentach piorących
wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych powinno zostać ograniczone w 
celu zmniejszenia wpływu fosforanów 
pochodzących z detergentów na zagrożenie 
eutrofizacją i zmniejszyć koszty usuwania 
fosforanu w oczyszczalniach ścieków. Te 
oszczędności przewyższają koszty zmiany 
składu detergentów piorących
wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych poprzez zastąpienie fosforanów 
alternatywnymi związkami.

analizy Komisja stwierdziła, że stosowanie 
fosforanów w detergentach 
wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych powinno zostać ograniczone w 
celu zmniejszenia wpływu fosforanów 
pochodzących z detergentów na zagrożenie 
eutrofizacją i zmniejszyć koszty usuwania 
fosforanu w oczyszczalniach ścieków. Te 
oszczędności przewyższają koszty zmiany 
składu detergentów wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych poprzez 
zastąpienie fosforanów alternatywnymi 
związkami.

Or. en

Poprawka 16
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Skuteczne środki alternatywne dla 
opartych na fosforanach detergentów 
piorących wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych wymagają 
niewielkich ilości innych związków 
fosforu, tj. fosfonianów, które w przypadku 
stosowania ich w większych ilościach 
mogą stanowić zagrożenie dla środowiska.

(2) Skuteczne środki alternatywne dla 
opartych na fosforanach detergentów 
piorących wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych wymagają 
niewielkich ilości innych związków 
fosforu, tj. fosfonianów, które spełniają 
bardzo szczególną funkcję, różną od 
detergentów i są stosowane w tak 
niewielkich ilościach, że nie przyczyniają 
się w stopniu możliwym do zmierzenia do 
eutrofizacji.

Or. en

Poprawka 17
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły 



AM\863506PL.doc 5/15 PE462.542v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Skuteczne środki alternatywne dla 
opartych na fosforanach detergentów 
piorących wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych wymagają 
niewielkich ilości innych związków 
fosforu, tj. fosfonianów, które w przypadku 
stosowania ich w większych ilościach 
mogą stanowić zagrożenie dla środowiska.

(2) Skuteczne środki alternatywne dla 
opartych na fosforanach detergentów 
wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych wymagają niewielkich ilości 
innych związków fosforu, tj. fosfonianów, 
które w przypadku stosowania ich w 
większych ilościach mogą stanowić 
zagrożenie dla środowiska.

Or. en

Poprawka 18
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Interakcje pomiędzy fosforanami i 
innymi związkami fosforu wymagają 
ostrożnego wyboru zakresu i poziomu 
ograniczenia. Ograniczenie powinno 
stosować się do wszystkich związków 
fosforu, tak aby uniemożliwić proste 
zastępowanie fosforanów objętych tym 
ograniczeniem innymi związkami fosforu. 
Ograniczenie zawartości fosforu powinno 
być wystarczająco niskie, aby skutecznie 
zapobiegać wprowadzaniu na rynek 
opartych na fosforanach detergentów 
piorących wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych, a 
równocześnie wystarczająco wysokie, aby 
umożliwić stosowanie minimalnej ilości 
fosfonianów wymaganych w 
alternatywnych środkach.

skreślony

Or. en
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Poprawka 19
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Nie jest właściwe rozszerzanie 
ograniczeń stosowania fosforanów i 
innych związków fosforu w detergentach 
piorących wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych na detergenty 
przeznaczone do automatycznych 
zmywarek do naczyń używanych w 
gospodarstwach domowych lub na 
detergenty do zastosowań przemysłowych i 
instytucjonalnych, ponieważ nie są jeszcze 
dostępne odpowiednie technicznie i 
ekonomicznie wykonalne alternatywy dla 
stosowania fosforanów w tych 
detergentach.

skreślony

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Nie jest właściwe rozszerzanie 
ograniczeń stosowania fosforanów i innych 
związków fosforu w detergentach 
piorących wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych na detergenty 
przeznaczone do automatycznych 
zmywarek do naczyń używanych w 
gospodarstwach domowych lub na 
detergenty do zastosowań przemysłowych i 
instytucjonalnych, ponieważ nie są jeszcze 
dostępne odpowiednie technicznie i 
ekonomicznie wykonalne alternatywy dla 
stosowania fosforanów w tych 

(5) Nie jest właściwe rozszerzanie 
ograniczeń stosowania fosforanów i innych 
związków fosforu w detergentach 
piorących wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych na detergenty 
przeznaczone do automatycznych 
zmywarek do naczyń używanych w 
gospodarstwach domowych lub na 
detergenty do zastosowań przemysłowych i
instytucjonalnych, ponieważ nie są jeszcze 
dostępne odpowiednie technicznie i 
ekonomicznie wykonalne alternatywy dla 
stosowania fosforanów w tych 
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detergentach. detergentach, a także z uwagi na fakt, że 
nie jest jeszcze dostępna ocena wpływu 
określająca skutki rozszerzenia 
ograniczeń na detergenty przeznaczone do 
automatycznych zmywarek do naczyń 
używanych w gospodarstwach domowych, 
zwłaszcza szacująca koszty zmiany 
formuły produktu i wpływ substancji 
chemicznych stosowanych w środkach nie 
zawierających fosforanów, zużycie wody i 
energii przez gospodarstwo domowe w 
trakcie eksploatacji (cykl zmywania) i 
koszty gospodarcze dla konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Przeprowadzona ocena wpływu skupiała się głównie na fosforanach w detergentach 
piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Ewentualne zmiany skuteczności 
czyszczenia wynikające z przejścia na niezawierające fosforanów detergenty przeznaczone do 
automatycznych zmywarek do naczyń używanych w gospodarstwach domowych mogą 
wywrzeć znaczne skutki jeżeli chodzi o gospodarkę i środowisko, bardzo różne niż w 
przypadku detergentów piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych: 
wykorzystanie innych zastępczych substancji chemicznych, wybór bardziej intensywnych 
programów myjących przez konsumentów, ze skutkami pod względem kosztów, wody, energii 
(a zatem CO2).

Poprawka 21
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Nie jest właściwe rozszerzanie 
ograniczeń stosowania fosforanów i 
innych związków fosforu w detergentach 
piorących wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych na detergenty 
przeznaczone do automatycznych 
zmywarek do naczyń używanych w 
gospodarstwach domowych lub na 

(5) Nie jest właściwe rozszerzanie zakazu
fosforanów w detergentach piorących 
wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych na detergenty przeznaczone do 
automatycznych zmywarek do naczyń 
używanych w gospodarstwach domowych 
lub na detergenty do zastosowań 
przemysłowych i instytucjonalnych lub 
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detergenty do zastosowań przemysłowych i 
instytucjonalnych, ponieważ nie są jeszcze 
dostępne odpowiednie technicznie i 
ekonomicznie wykonalne alternatywy dla 
stosowania fosforanów w tych 
detergentach.

ograniczanie stosowania fosforanów w 
tych detergentach, ponieważ nie są jeszcze 
dostępne odpowiednie technicznie i 
ekonomicznie wykonalne alternatywy dla 
stosowania fosforanów w tych 
detergentach.

Or. en

Poprawka 22
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Właściwe jest zapewnienie odroczenia 
stosowania ograniczenia ustanowionego w 
tym rozporządzeniu, tak by umożliwić
podmiotom gospodarczym, w 
szczególności małym i średnim 
przedsiębiorstwom, zmianę składu ich 
opartych na fosforanach detergentów 
piorących wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych, poprzez 
zastosowanie związków alternatywnych, w 
zwykłym cyklu, w jakim zmieniają one 
skład swoich produktów, tak by 
zminimalizować koszty.

(9) Właściwe jest zapewnienie odroczenia 
stosowania zakazu ustanowionego w tym 
rozporządzeniu, tak by umożliwić 
podmiotom gospodarczym, w 
szczególności małym i średnim 
przedsiębiorstwom, zmianę składu ich 
opartych na fosforanach detergentów 
piorących wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych, poprzez 
zastosowanie związków alternatywnych, w 
zwykłym cyklu, w jakim zmieniają one 
skład swoich produktów, tak by 
zminimalizować koszty.

Or. en

Poprawka 23
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 1 – ustęp 2 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ograniczenia dotyczące zawartości – ograniczenia lub zakazy dotyczące 
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fosforanów i innych związków fosforu w 
detergentach.

zawartości fosforanów w detergentach.

Or. en

Poprawka 24
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 4 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Detergenty wymienione w załączniku VIa, 
które nie spełniają ograniczeń dotyczących
zawartości fosforanów i innych związków 
fosforu określonych w tym załączniku, nie 
są wprowadzane do obrotu od dnia 
podanego w tym załączniku.

Detergenty wymienione w załączniku VIa, 
które nie spełniają ograniczeń dotyczących 
zawartości fosforanów określonych w tym 
załączniku, nie są wprowadzane do obrotu 
od dnia podanego w tym załączniku.

Or. en

Poprawka 25
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dodatkowo opakowania 
sprzedawanych na rynku detalicznym 
detergentów przeznaczonych do prania 
powinny być opatrzone informacją 
określoną w załącznikach VII B i VII 
Ba.”

Or. en
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Poprawka 26
Marc Tarabella, Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) W art. 11 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„6a. Aby zapobiec zakłóceniom w 
konkurencji pod kątem środowiska 
producenci nie podają za dodatkową 
cechę skuteczności danego detergentu, 
jeżeli ledwo spełnia wymogi przepisów 
unijnych.”
”

Or. en

Poprawka 27
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą utrzymywać 
lub ustanawiać krajowe przepisy w 
zakresie ograniczeń dotyczących 
zawartości fosforanów i innych związków 
fosforu w tych detergentach, wobec 
których nie określono ograniczeń w 
załączniku VIa; działania takie muszą być 
jednak uzasadnione ochroną środowiska 
wodnego oraz muszą istnieć alternatywy 
dla tych związków możliwe do 
zastosowania z technicznego i 

Państwa członkowskie mogą utrzymywać 
krajowe przepisy w zakresie ograniczeń 
dotyczących zawartości fosforanów w tych 
detergentach, wobec których nie określono 
ograniczeń w załączniku VIa; działania 
takie muszą być jednak uzasadnione 
ochroną środowiska wodnego oraz muszą 
istnieć alternatywy dla tych związków 
możliwe do zastosowania z technicznego i 
ekonomicznego punktu widzenia.
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ekonomicznego punktu widzenia.

Or. en

Poprawka 28
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Artykuł 16 otrzymuje brzmienie: skreślony
„Artykuł 16
Sprawozdanie
Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
dokonuje oceny, przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w prawie stosowania 
fosforanów i innych związków fosforu w 
detergentach przeznaczonych do 
automatycznych zmywarek do naczyń 
używanych w gospodarstwach domowych 
i, tam gdzie to uzasadnione, przedkłada 
wniosek legislacyjny w celu stopniowego 
zmniejszania ich użycia lub ograniczenia 
do specyficznych zastosowań.”

Or. en

Poprawka 29
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
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dokonuje oceny, przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
prawie stosowania fosforanów i innych 
związków fosforu w detergentach 
przeznaczonych do automatycznych 
zmywarek do naczyń używanych w 
gospodarstwach domowych i, tam gdzie to 
uzasadnione, przedkłada wniosek 
legislacyjny w celu stopniowego 
zmniejszania ich użycia lub ograniczenia 
do specyficznych zastosowań.

dokonuje oceny, przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
prawie stosowania fosforanów w 
detergentach przeznaczonych do 
automatycznych zmywarek do naczyń 
używanych w gospodarstwach domowych 
i, tam gdzie to uzasadnione, przedkłada 
wniosek legislacyjny w celu stopniowego 
zmniejszania ich użycia lub ograniczenia 
do specyficznych zastosowań.

Do tej daty Komisja ocenia również i 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie w sprawie 
perspektyw technicznych, ekonomicznych 
i w zakresie zrównoważonego rozwoju 
związanych z odzyskiwaniem i 
recyklingiem fosforanów ze ścieków 
domowych, obornika zwierzęcego i 
odpadów przemysłowych, z 
uwzględnieniem gospodarowania 
zasobami i geopolitycznych aspektów 
występowania złóż fosforytu oraz 
zawierające ocenę skutków użycia i 
ewentualnego recyklingu fosforanów w 
detergentach.

Or. en

Uzasadnienie

Fosforany są nieodnawialnym surowcem, niemożliwym do zastąpienia dla wyżywienia 
ludności świata, ani w zastosowaniach medycznych i przemysłowych. UE jest zależna głównie 
od importu, ponieważ złoża są skoncentrowane w Chinach i na Saharze Zachodniej. Z drugiej
strony wdrażanie dyrektyw UE w sprawie ochrony wody będzie prowadziło do realizacji 
usuwania fosforanu. Stanowi to ważną szansę na rozwinięcie zbiórki i recyklingu, dzięki 
czemu strumień odpadów przekształci się w potencjalne niepochodzące z importu zasoby.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy) 
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Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Załącznik VII – Sekcja B a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W załączniku VII dodaje się sekcję 
Ba w brzmieniu:
„Ba. Informacje dotyczące 
zrównoważonego wykorzystania
Nie naruszając przepisów dyrektywy 
2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej 
reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy 
porównawczej (wersja ujednolicona)1, 
etykieta detergentów piorących 
wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych zawiera odpowiednie 
informacje w formie logo i/lub tekstu 
dotyczące zachęcania do zrównoważonego 
używania detergentów piorących, takie jak 
zalecenia na temat niewystarczającego 
zapełniania pralek, zwracania uwagi na 
instrukcje dotyczące dozowania, prania w 
niskiej temperaturze oraz 
recyklingu/ponownego napełniania 
opakowań.”
__________
1 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 21.

Or. en

Poprawka 31
Amalia Sartori, Marc Tarabella, Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11 b (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Załącznik VII – Sekcja B a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W załączniku VII dodaje się sekcję 
Ba w brzmieniu:
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„Ba. Informacje dotyczące 
zrównoważonego wykorzystania

Nie naruszając przepisów dyrektywy 
2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej 
reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy 
porównawczej (wersja ujednolicona)1, 
etykiety detergentów piorących zawierają 
odniesienia do odpowiednich informacji 
dla konsumentów, które można znaleźć w 
istniejących źródłach, takich jak strony 
internetowe, w celu umożliwienia im 
dostępu do użytecznych zaleceń, sugestii i 
porad zachęcających do zrównoważonego 
korzystania z detergentów.”
__________
1 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 21.

Or. en

Poprawka 32
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Załącznik VIa – kolumna 1 – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Detergenty piorące wykorzystywane w 
gospodarstwach domowych

Detergenty wykorzystywane w 
gospodarstwach domowych

Or. en

Poprawka 33
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Załącznik VIa – tytuł i kolumna 2 – wiersz 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE 
ZAWARTOŚCI FOSFORANÓW I 
INNYCH ZWIĄZKÓW FOSFORU

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE 
ZAWARTOŚCI FOSFORANÓW

Nie są wprowadzane do obrotu, jeśli
całkowita zawartość fosforu wynosi co 
najmniej 0,5 % wagowo

Nie są wprowadzane do obrotu, jeśli 
zawierają dodane fosforany

Or. en


