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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Vnitřní trh s domácími pracími prostředky je v současnosti roztříštěný co do obsahu 
fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu. Je proto zapotřebí zavést harmonizovaný přístup
s cílem přispět k lepšímu fungování vnitřního trhu s pracími prostředky.

Jelikož na úrovni EU neexistuje harmonizace podílu fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu 
na složení domácích pracích prostředků, zvolily si členské státy jeden z několika možných 
přístupů. Některé členské státy přijaly opatření na vnitrostátní úrovni, kterými se omezuje 
podíl fosforečnanů v detergentech. Jiné členské státy vsadily na dobrovolné snížení podílu 
fosforečnanů v detergentech ze strany příslušného průmyslového odvětví. Je však možné, že 
někteří výrobci se nebudou cítit nuceni dodržovat dobrovolné závazky. Navíc deset členských 
států neuplatňuje žádná omezení ve vztahu k obsahu fosforečnanů v detergentech. výsledkem 
těchto rozmanitých přístupů je vysoce roztříštěný vnitřní trh s detergenty, což vede k tomu, že 
se výrobci musí vyrovnávat s různými vnitrostátními pravidly, ztrácejí tím čas a vznikají jim 
další náklady.

Navíc u výrobků, které nepodléhají harmonizačním právním předpisům, lze uplatňovat zásadu 
vzájemného uznávání. Podle nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání1 jsou členské 
státy povinny přijímat výrobky, a tedy i detergenty s různým podílem obsahu fosforečnanů, 
uvedené na trh v souladu s právními předpisy v jiném členském státě, pokud neprokážou, že 
existují konkrétní důvody, které jim v tom brání. Relativně krátká doba, kterou mají správní 
orgány členských států na rozhodnutí o vzájemném uznávání, představuje značnou zátěž, 
především pak tehdy, pokud se jedná o větší počet výrobků.

Proto se doporučuje harmonizovat rozdílná vnitrostátní opatření upravující obsah 
fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v těchto pracích prostředcích s cílem zlepšit jejich 
volný pohyb na vnitřním trhu. Tento krok by navíc přispěl k odstranění nákladů, které 
vznikají výrobcům a vnitrostátním správním orgánům v souvislosti se současnou 
roztříštěností vnitřního trhu, a zátěže spojené s vzájemným uznáváním.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

                                               
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy 
týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními 
předpisy na trh v jiném členském státě (Úř. věst. 218, 13.8.2008, s. 21).
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) podle článku 16 nařízení (ES) 
č. 648/2004 Komise vyhodnotila používání 
fosforečnanů v detergentech ve zprávě 
Radě a Evropskému parlamentu
o používání fosforečnanů. Po další analýze 
došla Komise k závěru, že použití 
fosforečnanů v domácích pracích 
prostředcích je nutno omezit, aby se snížilo 
přispění fosforečnanů z detergentů
k rizikům eutrofizace a snížily se náklady 
na odstraňování fosforečnanů v čistírnách 
odpadních vod. Tyto úspory převažují nad 
náklady na změnu složení domácích 
pracích prostředků za použití alternativ 
nahrazujících fosforečnany.

(1) podle článku 16 nařízení (ES) 
č. 648/2004 Komise vyhodnotila používání 
fosforečnanů v detergentech ve zprávě 
Radě a Evropskému parlamentu
o používání fosforečnanů. Po další analýze 
došla Komise k závěru, že použití 
fosforečnanů v domácích pracích 
prostředcích je nutno omezit, aby se snížilo 
přispění fosforečnanů z detergentů
k rizikům eutrofizace a snížily se náklady 
na odstraňování fosforečnanů v čistírnách 
odpadních vod. Tyto úspory převažují nad 
náklady na změnu složení domácích 
pracích prostředků za použití alternativ 
nahrazujících fosforečnany. Zavedením 
omezení obsahu fosforečnanů a jiných 
sloučenin fosforu by se navíc přispělo
k harmonizaci vnitřního trhu s domácími 
pracími prostředky, čímž by se také zlepšil 
volný pohyb těchto výrobků. 

Or. en

Odůvodnění

Členské státy si v důsledku neexistující harmonizace obsahu fosforečnanů a jiných sloučenin 
fosforu v domácích pracích prostředcích na úrovni EU zvolily různé přístupy k této 
problematice, které vedly k vysoké roztříštěnosti vnitřního trhu s těmito pracími prostředky, 
pokud jde o obsah fosforečnanů. Aby bylo možné zlepšit volný pohyb domácích pracích 
prostředků na vnitřním trhu, je třeba harmonizovat odlišné vnitrostátní pravidla.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Jelikož cílů opatření, která mají být (4) Jelikož cílů opatření, která mají být 
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přijata, a to konkrétně snížení přispění 
fosforečnanů z detergentů k rizikům 
eutrofizace a snížení nákladů na 
odstraňování fosforečnanů v čistírnách 
odpadních vod, nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států, neboť 
vnitrostátní opatření s různými 
technickými specifikacemi nemohou mít 
vliv na kvalitu vody překračující státní 
hranice, a proto jich může být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

přijata, a to konkrétně snížení přispění 
fosforečnanů z detergentů k rizikům 
eutrofizace, snížení nákladů na 
odstraňování fosforečnanů v čistírnách 
odpadních vod a zajištění hladkého 
fungování vnitřního trhu s domácími 
pracími prostředky, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států, neboť vnitrostátní opatření s různými 
technickými specifikacemi nemohou mít 
vliv na kvalitu vody překračující státní 
hranice, a proto jich může být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy si v důsledku neexistující harmonizace obsahu fosforečnanů a jiných sloučenin 
fosforu v domácích pracích prostředcích na úrovni EU zvolily různé přístupy k této 
problematice, které vedly k vysoké roztříštěnosti vnitřního trhu s těmito pracími prostředky, 
pokud jde o obsah fosforečnanů. Aby bylo možné zlepšit volný pohyb domácích pracích
prostředků na vnitřním trhu, je třeba harmonizovat odlišné vnitrostátní pravidla.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Komise by měla být zmocněna přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie za účelem změn příloh
k tomuto nařízení.

(7) Komise by měla být zmocněna přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie za účelem změn příloh
k tomuto nařízení. Je zvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
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odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby Komise tuto problematiku náležitě konzultovala. Navíc je toto znění
v souladu s navrhovaným standardním ustanovením uvedeným v příloze ke společné dohodě
o praktických opatřeních pro používání aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 2 – bod 3 a 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Čl. 2 bod 3 se nahrazuje tímto: (2) Článek 2 se mění takto:

a) bod 3. se nahrazuje tímto:

„3. ‚čištěním‘ proces, při kterém jsou 
nečistoty uvolněny z podkladu a převedeny 
do stavu roztoku nebo disperze.“

„3. ‚čištěním‘ proces, při kterém jsou 
nečistoty uvolněny z podkladu a převedeny 
do stavu roztoku nebo disperze.“

b) bod 9. se nahrazuje tímto:

„9. ,uvedením na trh‘ dodání nebo 
zpřístupnění třetí osobě, za úplatu či 
zdarma. Za uvedení na trh se považuje 
rovněž dovoz;“

Or. en

Odůvodnění

Jelikož je třeba zajistit právní jistotu a sjednocené používání termínů, je vhodné sjednotit 
definici „uvedení na trh“ s jednotlivými definicemi uvedenými v nařízení (ES) č. 1907/2006 
(REACH) a s nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP), protože všechna tři nařízení se zaměřují na 
látky a směsi. 
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 2 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) v článku 2 se doplňuje nový bod:

„12a. ,životním cyklem‘ účinky výrobku 
na životní prostředí ve všech fázích jeho 
existence, od výroby surovin přes 
zhotovení výrobku a jeho obalu, dopravu 
do maloobchodů až po jeho následné 
používání a likvidaci spotřebitelem.“

Or. en

Odůvodnění

Jelikož se pozměňovací návrhy 12 a 13 vztahují k „životnímu cyklu“, je třeba tento termín 
definovat.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 4 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Detergenty uvedené v příloze VIa, 
které byly uvedeny na trh před datem 
stanoveným v této příloze, mohou být stále
k dispozici na trhu až do ...* bez toho, aby 
musely splňovat omezení obsahu 
fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu 
stanovená v této příloze.
_______________________
Pro Úř. věst. vložte prosím datum: 2 roky po dni 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en
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Odůvodnění

Toto přechodné ustanovení zajistí, aby detergenty, které jsou dodávány na trh v souladu se 
stávajícími právními předpisy, mohly být i nadále dostupné na trhu po dobu dalších dvou let 
ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Tímto ustanovením se zaručí, že nové požadavky na 
obsah fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu stanovené tímto nařízením nezatíží detergenty, 
které splňují požadavky stanovené současnými právními předpisy.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 13 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může prostřednictvím aktu
v přenesené pravomoci přijmout v souladu
s články 13a, 13b a 13c změny příloh 
tohoto nařízení ohledně detergentů na bázi 
rozpouštědel.

2. Komise může prostřednictvím aktu
v přenesené pravomoci přijmout v souladu
s články 13a, 13b a 13c změny příloh I, II, 
III, IV, V, VI, VII a VIII tohoto nařízení 
ohledně detergentů na bázi rozpouštědel.

Or. en

Odůvodnění

Příloha VIa tohoto nařízení obsahuje klíčové informace, a proto je třeba, aby jejich změna 
byla schválena zákonodárcem v rámci legislativního postupu spíše než prostřednictvím aktu
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 13 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže určených. 
Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo
k pozdějšímu dni, který v něm je 
upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže určených. 
Rozhodnutí nabývá účinku dnem 
následujícím po zveřejnění tohoto 
rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské 
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platných aktů v přenesené pravomoci. 
Bude zveřejněno v Úředním věstníku 
Evropské unie.

unie nebo od pozdějšího, v tomto 
rozhodnutí uvedeného data. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba přesně uvést načasování, aby vznikla právní jistota. Navíc je toto znění v souladu
s navrhovaným standardním ustanovením uvedeným v příloze ke společné dohodě
o praktických opatřeních pro používání aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 13 c– odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vznést 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Tato lhůta se z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady 
prodlouží o jeden měsíc. 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vznést 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce. 

Or. en

Odůvodnění

Delší doba prodloužení je záhodná, aby se zabezpečil dostatek času na přezkum opatření. 
Navíc je toto znění v souladu s navrhovaným standardním ustanovením uvedeným v příloze ke 
společné dohodě o praktických opatřeních pro používání aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 14 – odst. 2



PE458.832v02-00 10/12 PA\859828CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou zachovat nebo 
stanovit vnitrostátní pravidla týkající se 
omezení obsahu fosforečnanů a dalších 
sloučenin fosforu v detergentech, pro které 
nejsou stanovena žádná omezení obsahu
v příloze VIa, pokud je to odůvodněno 
ochranou vodního prostředí a pokud jsou
k dispozici technicky a hospodářsky 
schůdné alternativy.

Členské státy mohou zachovat vnitrostátní 
pravidla týkající se omezení obsahu 
fosforečnanů a dalších sloučenin fosforu
v detergentech, pro které nejsou stanovena 
žádná omezení obsahu v příloze VIa, 
pokud je to odůvodněno ochranou vodního 
prostředí a pokud jsou k dispozici 
technicky a hospodářsky schůdné 
alternativy.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistilo bezproblémové fungování vnitřního trhu s detergenty a zamezilo se jeho 
dalšímu tříštění, je třeba odradit členské státy od vytváření nových vnitrostátních pravidel
o obsahu fosfátů a jiných sloučenin fosforu v detergentech. Druhá část odůvodnění se netýká 
českého znění.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do 31. prosince 2014 zhodnotí 
používání fosforečnanů a jiných sloučenin 
fosforu v detergentech určených pro 
automatické myčky nádobí
v domácnostech, předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě a tam, kde 
je to opodstatněné, předloží návrh právních 
přepisů s cílem postupného ukončení jejich 
používání nebo omezení určitých způsobů 
použití.

1. Komise do 31. prosince 2014 zhodnotí 
používání fosforečnanů a jiných sloučenin 
fosforu v detergentech určených pro 
automatické myčky nádobí
v domácnostech , předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě 
vypracovanou na základě studie zabývající 
se životním cyklem detergentů určených 
pro automatické myčky nádobí
v domácnostech, jejich dostupnými 
alternativami, jejich účinností z hlediska 
čištění a nákladů a omezení ve vztahu
k technologii, a tam, kde je to 
opodstatněné, předloží návrh právních 
přepisů s cílem postupného ukončení jejich 
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používání nebo omezení určitých způsobů 
použití.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla zadat vypracování studie, která bude zejména analyzovat životní cyklus 
detergentů určených pro automatické myčky nádobí v domácnostech, jejich dostupné 
alternativy, jejich účinnost z hlediska čištění a nákladů a omezení ve vztahu k technologii,
a zajistit tak důkladné prozkoumání použití fosfátů a jiných sloučenin fosforečnanů v těchto 
detergentech. Tyto body jsou nezbytné pro zvážení jakékoli budoucí činnosti ve vztahu
k použití fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v detergentech určených pro automatické 
myčky nádobí v domácnostech.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 648/2004
Čl. 16 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise do 31. prosince 2017 zhodnotí 
obsah fosforečnanů a jiných sloučenin 
fosforu v detergentech používaných
v průmyslu a institucích a jiných 
detergentech, předloží o tom zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě 
vypracovanou na základě studie zabývající 
se životním cyklem detergentů 
používaných v průmyslu a institucích, 
jejich dostupných alternativách, jejich 
účinnosti z hlediska čištění a nákladů
a omezení ve vztahu k technologii, a tam, 
kde je to opodstatněné, předloží návrh 
právních přepisů s cílem postupného 
ukončení jejich používání nebo omezení 
určitých způsobů použití.

Or. en

Odůvodnění

Je záhodné prozkoumat obsah fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v detergentech 
používaných v průmyslu a institucích, aby se zajistil stejný přístup k používání fosforečnanů
v různých typech výrobků z kategorie detergentů. V současné době neexistují žádné technicky
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a hospodářsky proveditelné alternativy pro detergenty používané v průmyslu a institucích, ale 
tato situace by se v budoucnosti mohla změnit, a je ji proto třeba důkladně sledovat.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 a (nový) 
Nařízení (ES) č. 648/2004
Příloha VII – oddíl B – odst. 1 – odrážky 3 a a 3 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) V příloze VII oddílu B se doplňují 
tyto odrážky: 

„– skutečnost, že nadměrným dávkováním 
nelze docílit lepšího čistícího účinku,  

– úspory nákladů při používání programu 
na 40°C místo programu na 60°C a při 
používání programu na 60°C místo 
programu na 90°C.“

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné na obalu uvádět doplňující informace, aby se podpořilo praní ohleduplné
k životnímu prostředí a efektivní z hlediska nákladů.


