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Ändringsförslag 14
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen har i enlighet med 
artikel 16 i förordning (EG) nr 648/2004 
bedömt användningen av fosfater i tvätt-
och rengöringsmedel i rapporten till rådet 
och Europaparlamentet beträffande 
användning av fosfater. Efter ytterligare 
analyser har kommissionen konstaterat att 
användningen av fosfater i tvättmedel för 
hushållsbruk bör begränsas för att minska 
det bidrag fosfater i tvätt- och 
rengöringsmedel ger till eutrofieringsrisken 
och för att minska kostnaderna för 
avlägsnandet av fosfater i 
avloppsreningsanläggningar. 
Besparingarna uppväger kostnaden för att 
ändra på sammansättningen av tvättmedel 
för hushållsbruk med alternativ till fosfater.

1. Kommissionen har i enlighet med 
artikel 16 i förordning (EG) nr 648/2004 
bedömt användningen av fosfater i tvätt-
och rengöringsmedel i rapporten till rådet 
och Europaparlamentet beträffande 
användning av fosfater. Efter ytterligare 
analyser har kommissionen konstaterat att 
användningen av fosfater i tvättmedel för 
hushållsbruk bör förbjudas för att minska 
det bidrag fosfater i tvätt- och 
rengöringsmedel ger till eutrofieringsrisken 
och för att minska kostnaderna för 
avlägsnandet av fosfater i 
avloppsreningsanläggningar. 
Besparingarna uppväger kostnaden för att 
ändra på sammansättningen av tvättmedel 
för hushållsbruk med alternativ till fosfater.

Or. en

Ändringsförslag 15
Heide Rühle

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen har i enlighet med 
artikel 16 i förordning (EG) nr 648/2004 
bedömt användningen av fosfater i tvätt-
och rengöringsmedel i rapporten till rådet 
och Europaparlamentet beträffande 
användning av fosfater. Efter ytterligare 
analyser har kommissionen konstaterat att 
användningen av fosfater i tvättmedel för 
hushållsbruk bör begränsas för att minska 

1. Kommissionen har i enlighet med 
artikel 16 i förordning (EG) nr 648/2004 
bedömt användningen av fosfater i tvätt-
och rengöringsmedel i rapporten till rådet 
och Europaparlamentet beträffande 
användning av fosfater. Efter ytterligare 
analyser har kommissionen konstaterat att 
användningen av fosfater i tvätt- och 
rengöringsmedel för hushållsbruk bör 
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det bidrag fosfater i tvätt- och 
rengöringsmedel ger till eutrofieringsrisken 
och för att minska kostnaderna för 
avlägsnandet av fosfater i 
avloppsreningsanläggningar. 
Besparingarna uppväger kostnaden för att 
ändra på sammansättningen av tvättmedel
för hushållsbruk med alternativ till fosfater.

begränsas för att minska det bidrag fosfater 
i tvätt- och rengöringsmedel ger till 
eutrofieringsrisken och för att minska 
kostnaderna för avlägsnandet av fosfater i 
avloppsreningsanläggningar. 
Besparingarna uppväger kostnaden för att 
ändra på sammansättningen av tvätt- och 
rengöringsmedel för hushållsbruk med 
alternativ till fosfater.

Or. en

Ändringsförslag 16
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Effektiva alternativ till fosforbaserade 
tvättmedel för hushållsbruk kräver små 
mängder andra fosforföreningar, nämligen 
fosfonater som kan vara skadliga för 
miljön om de används i större mängder.

2. Effektiva alternativ till fosforbaserade 
tvättmedel för hushållsbruk kräver små 
mängder andra fosforföreningar, nämligen 
fosfonater. Dessa fyller en mycket speciell 
funktion som skiljer sig från tvätt- och 
rengöringsmedel och används i så små
mängder att de inte i någon mätbar 
utsträckning bidrar till eutrofiering.

Or. en

Ändringsförslag 17
Heide Rühle

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Effektiva alternativ till fosforbaserade 
tvättmedel för hushållsbruk kräver små 
mängder andra fosforföreningar, nämligen 
fosfonater som kan vara skadliga för 
miljön om de används i större mängder.

2. Effektiva alternativ till fosforbaserade 
tvätt- och rengöringsmedel för 
hushållsbruk kräver små mängder andra 
fosforföreningar, nämligen fosfonater som 
kan vara skadliga för miljön om de 
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används i större mängder.

Or. en

Ändringsförslag 18
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Samspelet mellan fosfater och andra 
fosforföreningar kräver ett genomtänkt 
val av begränsningens omfattning och 
nivå. Begränsningen bör gälla alla 
fosforföreningar för att utesluta att de 
begränsade fosfaterna bara ersätts med 
andra fosforföreningar. Gränsvärdet för 
fosfor bör vara så lågt att det effektivt 
förhindrar försäljningen av 
fosfatbaserade tvättmedel för 
hushållsbruk, medan det bör vara så högt 
att det tillåter den minsta mängd 
fosfonater som behövs i alternativa 
sammansättningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 19
Heide Rühle

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Man bör inte utöka begränsningen av 
användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i tvättmedel för 
hushållsbruk till att även omfatta 
maskindiskmedel för hushållsbruk eller 
tvätt- och rengöringsmedel avsedda att 
användas inom industrin och vid 

utgår
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institutioner, eftersom lämpliga, tekniskt 
och ekonomiskt genomförbara alternativ 
till användningen av fosfater i dessa tvätt-
och rengöringsmedel ännu inte finns 
tillgängliga.

Or. en

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

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Man bör inte utöka begränsningen av 
användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i tvättmedel för 
hushållsbruk till att även omfatta 
maskindiskmedel för hushållsbruk eller 
tvätt- och rengöringsmedel avsedda att 
användas inom industrin och vid 
institutioner, eftersom lämpliga, tekniskt 
och ekonomiskt genomförbara alternativ 
till användningen av fosfater i dessa tvätt-
och rengöringsmedel ännu inte finns 
tillgängliga.

5. Man bör inte utöka begränsningen av 
användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i tvättmedel för 
hushållsbruk till att även omfatta 
maskindiskmedel för hushållsbruk eller 
tvätt- och rengöringsmedel avsedda att 
användas inom industrin och vid 
institutioner, eftersom lämpliga, tekniskt 
och ekonomiskt genomförbara alternativ 
till användningen av fosfater i dessa tvätt-
och rengöringsmedel ännu inte finns 
tillgängliga. Det finns ännu inte heller 
någon tillgänglig konsekvensanalys som 
bedömer konsekvenserna av att utöka 
begränsningen till att även omfatta 
maskindiskmedel för hushållsbruk, där 
särskild hänsyn tagits till kostnaderna för 
att ändra sammansättningen och 
konsekvenserna av de kemikalier som 
används i fosfatfria sammansättningar, 
vatten- och energiförbrukningen när 
konsumenterna använder dem 
(tvättcykeln) och de ekonomiska 
kostnaderna för konsumenterna.

Or. en



AM\863506SV.doc 7/14 PE462.542v02-00

SV

Motivering

I den konsekvensanalys som genomfördes undersökte man framför allt fosfater i tvättmedel 
för hushållsbruk. Eventuella förändringar av diskresultatet till följd av övergången till 
fosfatfria maskindiskmedel för hushållsbruk kan eventuellt få betydande ekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser som skiljer sig markant från konsekvenserna av tvättmedel för 
hushållsbruk, nämligen att konsumenterna börjar använda olika ersättningskemikalier och 
väljer mer krävande tvättprogram, vilket inverkar på kostnaderna och vatten- och 
energiförbrukningen (och i sin tur koldioxidutsläppen).

Ändringsförslag 21
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Man bör inte utöka begränsningen av 
användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i tvättmedel för 
hushållsbruk till att även omfatta 
maskindiskmedel för hushållsbruk eller 
tvätt- och rengöringsmedel avsedda att 
användas inom industrin och vid 
institutioner, eftersom lämpliga, tekniskt 
och ekonomiskt genomförbara alternativ 
till användningen av fosfater i dessa tvätt-
och rengöringsmedel ännu inte finns 
tillgängliga.

5. Man bör inte utöka förbudet mot
fosfater i tvättmedel för hushållsbruk till att 
även omfatta maskindiskmedel för 
hushållsbruk eller tvätt- och 
rengöringsmedel avsedda att användas 
inom industrin och vid institutioner eller 
begränsa användningen av fosfater i 
dessa tvätt- och rengöringsmedel, 
eftersom lämpliga, tekniskt och 
ekonomiskt genomförbara alternativ till 
användningen av fosfater i dessa tvätt- och 
rengöringsmedel ännu inte finns 
tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 22
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Det är lämpligt att skjuta upp 
tillämpningen av den begränsning som 

9. Det är lämpligt att skjuta upp 
tillämpningen av det förbud som fastställs i 
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fastställs i denna förordning för att 
möjliggöra för aktörer, särskilt små och 
medelstora företag, att ändra 
sammansättningen på sina fosfatbaserade 
tvättmedel för hushållsbruk med alternativ 
inom ramen för den normala 
produktutvecklingsprocessen för att minska 
kostnaderna.

denna förordning för att möjliggöra för 
aktörer, särskilt små och medelstora 
företag, att ändra sammansättningen på 
sina fosfatbaserade tvättmedel för 
hushållsbruk med alternativ inom ramen 
för den normala 
produktutvecklingsprocessen för att minska 
kostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 23
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 1 – punkt 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Begränsningar av mängden fosfater och 
andra fosforföreningar i tvätt- och 
rengöringsmedel.”

– Begränsningar av eller förbud mot 
mängden fosfater i tvätt- och 
rengöringsmedel.”

Or. en

Ändringsförslag 24
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 4 a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tvätt- och rengöringsmedel som förtecknas 
i bilaga VIa och som inte följer 
begränsningarna av mängden fosfater och 
andra fosforföreningar som fastställs i den 
bilagan får inte släppas ut på marknaden 
från och med det datum som anges i den 
bilagan.”

Tvätt- och rengöringsmedel som förtecknas 
i bilaga VIa och som inte följer 
begränsningarna av mängden fosfater som 
fastställs i den bilagan får inte släppas ut på 
marknaden från och med det datum som 
anges i den bilagan.”
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Or. en

Ändringsförslag 25
Marc Tarabella

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I artikel 11 ska punkt 4 ersättas med 
följande:
”4. På förpackningar till tvätt- och 
rengöringsmedel som säljs till 
allmänheten och som är avsedda att 
användas för tvätt av textilier ska 
dessutom de uppgifter som avses i 
bilagorna VII B och VII Ba anges.”

Or. en

Ändringsförslag 26
Marc Tarabella, Heide Rühle

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 11 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. I artikel 11 ska följande punkt läggas 
till:
”6a. För att förhindra snedvridningar av 
den miljömässiga konkurrenskraften får 
tillverkarna inte hävda att tvätt- och 
rengöringsmedlets resultat utgör ett 
särskilt kännetecken när det enbart 
uppfyller unionslagstiftningen.”

Or. en
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Ändringsförslag 27
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstater får behålla eller införa
nationella bestämmelser för begränsningar 
av mängden fosfater och andra 
fosforföreningar i tvätt- och 
rengöringsmedel för vilka det inte finns 
några begränsningar fastställda i bilaga VIa 
om de kan motiveras med skyddet av 
vattenmiljön och det finns tekniskt och 
ekonomiskt genomförbara alternativ 
tillgängliga.”

”Medlemsstater får behålla nationella 
bestämmelser för begränsningar av 
mängden fosfater i tvätt- och 
rengöringsmedel för vilka det inte finns 
några begränsningar fastställda i bilaga VIa 
om de kan motiveras med skyddet av 
vattenmiljön och det finns tekniskt och 
ekonomiskt genomförbara alternativ 
tillgängliga.”

Or. en

Ändringsförslag 28
Heide Rühle

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Artikel 16 ska ersättas med följande: utgår
”Artikel 16
Betänkande

Kommissionen ska senast den 
31 december 2014 ha gjort en bedömning, 
överlämnat en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i maskindiskmedel för 



AM\863506SV.doc 11/14 PE462.542v02-00

SV

hushållsbruk samt, i motiverade fall, ha 
lagt fram ett lagstiftningsförslag vars syfte 
är en successiv avveckling eller 
begränsning till vissa tillämpningar.”

Or. en

Ändringsförslag 29
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 648/2004
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 31 december 
2014 ha gjort en bedömning, överlämnat en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om användningen av fosfater och andra 
fosforföreningar i maskindiskmedel för 
hushållsbruk samt, i motiverade fall, ha 
lagt fram ett lagstiftningsförslag vars syfte 
är en successiv avveckling eller 
begränsning till vissa tillämpningar.”

Kommissionen ska senast den 31 december 
2014 ha gjort en bedömning, överlämnat en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om användningen av fosfater i 
maskindiskmedel för hushållsbruk samt, i 
motiverade fall, ha lagt fram ett 
lagstiftningsförslag vars syfte är en 
successiv avveckling eller begränsning till 
vissa tillämpningar.

Kommissionen ska senast detta datum 
också ha gjort en bedömning och 
överlämnat en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
framtidsutsikterna för teknisk, ekonomisk 
och hållbar utveckling när det gäller 
återvinning och återanvändning av fosfor 
från hushållsavloppsvatten, gödsel från 
djur och industriavfall, där hänsyn tagits 
till förvaltningen av resurser och de 
geopolitiska aspekterna av 
råfosfattillgångarna och en bedömning 
gjorts av konsekvenserna för 
användningen och den eventuella 
återvinningen av fosfater i tvätt- och 
rengöringsmedel.”

Or. en
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Motivering

Fosfater är en icke-förnybar resurs som är oersättlig både när det gäller att förse världens 
befolkning med livsmedel och för användningsområden inom sjukvården och industrin. EU är 
i huvudsak beroende av import eftersom reserverna är koncentrerade till Kina och 
Västsahara. Samtidigt kommer genomförandet av EU:s vattenskyddsdirektiv att leda till att 
alltfler anläggningar för att avlägsna fosfater installeras. Detta ger oss en utmärkt möjlighet 
att utveckla återvinningen och återanvändningen av fosfater, och att omvandla avfallsflödet 
till en potentiell resurs som inte behöver importeras.

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

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11a (nytt)
Förordning (EG) nr 648/2004
Bilaga VII – avsnitt Ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. I bilaga VII ska följande punkt 
läggas till som punkt Ba:
”Ba. Information om hållbar användning
Utan att det påverkar tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/114/EG av den 12 december 2006
om vilseledande och jämförande reklam 
(kodifierad version)1 ska märkningen av 
tvättmedel för hushållsbruk innehålla 
relevant information, i form av en logotyp 
och/eller text, som uppmuntrar till en 
hållbar användning av tvättmedel, till 
exempel rekommendationer om att man 
ska tvätta med full maskin, följa 
doseringsanvisningarna, tvätta med lägre 
temperatur och återvinna/återanvända 
förpackningen.”
__________
1 EUT L 376, 27.12.2006, s. 21.

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

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led 11a (nytt)
Förordning (EG) nr 648/2004
Bilaga VII – avsnitt Ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. I bilaga VII ska följande punkt 
läggas till som punkt Ba:

”Ba. Information om hållbar användning

Utan att det påverkar tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/114/EG av den 12 december 2006
om vilseledande och jämförande reklam 
(kodifierad version)1 ska 
tvättmedelsmärkningen innehålla 
hänvisningar till relevant information 
som finns att tillgå via befintliga 
informationskällor för konsumenter, till 
exempel webbplatser, så att de kan få 
tillgång till användbara 
rekommendationer, tips och råd som 
uppmuntrar till en hållbar användning.”
__________
1 EUT L 376, 27.12.2006, s. 21.

Or. en

Ändringsförslag 32
Heide Rühle

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga
Förordning (EG) nr 648/2004
Bilaga VI a – kolumn 1 – rad 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tvättmedel för hushållsbruk Tvätt- och rengöringsmedel för 
hushållsbruk
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Or. en

Ändringsförslag 33
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga
Förordning (EG) nr 648/2004
Bilaga VI a – rubrik och kolumn 2 – rad 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BEGRÄNSNINGAR AV MÄNGDEN 
FOSFATER OCH ANDRA 
FOSFORFÖRENINGAR

BEGRÄNSNINGAR AV MÄNGDEN 
FOSFATER

Får inte släppas på marknaden om den 
totala fosforhalten är lika med eller större 
än 0,5 viktprocent

Får inte släppas på marknaden om de 
innehåller tillsatta fosfater

Or. en


