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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η εσωτερική αγορά των οικιακών απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων είναι αυτή τη στιγμή 
κατακερματισμένη όσον αφορά το περιεχόμενο των φωσφορικών αλάτων και των άλλων 
φωσφορικών ενώσεων. Επιβάλλεται εναρμονισμένη προσέγγιση, έτσι ώστε να βοηθηθεί η
καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απορρυπαντικών.

Ελλείψει εναρμόνισης σε ενωσιακό επίπεδο ως προς την περιεκτικότητα των οικιακών
απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων σε φωσφορικά άλατα και άλλες φωσφορικές ενώσεις, 
τα κράτη μέλη δεν ακολούθησαν ενιαία προσέγγιση. Ορισμένα κράτη μέλη έλαβαν εθνικά
μέτρα για να περιορίσουν τη χρήση φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά. Άλλα κράτη
μέλη προτίμησαν την οδό της εθελοντικής δράσης του κλάδου για μείωση της χρήσης
φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά· ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο ορισμένοι
παραγωγοί να μην αισθάνονται δεσμευμένοι από εθελοντικές συμφωνίες. Επιπλέον, δέκα
κράτη μέλη δεν έχουν επιβάλει κανένα περιορισμό στην περιεκτικότητα των απορρυπαντικών 
σε φωσφορικά άλατα. Μια τέτοια ποικιλία προσεγγίσεων έχει οδηγήσει σε μια άκρως
κατακερματισμένη αγορά για τα απορρυπαντικά, ως αποτέλεσμα των οποίων οι παραγωγοί
απορρυπαντικών είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με αποκλίνοντες εθνικούς κανόνες, 
κάτι το οποίο με τη σειρά του προκαλεί απώλεια χρόνου και επιπρόσθετο κόστος.

Επιπλέον, σε σχέση με τα προϊόντα τα οποία δεν υπόκεινται σε νομοθεσία εναρμόνισης, έχει
εφαρμογή η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 
764/2008 για την αμοιβαία αναγνώριση1 απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποχρεούνται να 
αποδέχονται τα προϊόντα, επομένως και απορρυπαντικά που περιέχουν διάφορα επίπεδα 
φωσφορικών αλάτων, τα οποία κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους, 
εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για το αντίθετο. Οι
σχετικά σύντομες προθεσμίες τις οποίες έχουν στη διάθεσή τους οι διοικήσεις των κρατών
μελών προκειμένου να λάβουν απόφαση σε θέματα αμοιβαίας αναγνώρισης, επιβάλλουν 
αισθητό φόρτο, ιδίως όταν πρόκειται για πολυάριθμα προϊόντα.

Κατά συνέπεια, προκειμένου να βελτιωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των απορρυπαντικών
οικιακών πλυντηρίων ρούχων στην εσωτερική αγορά, συνιστάται να εναρμονιστούν οι
αποκλίνοντες εθνικοί κανόνες σχετικά με την περιεκτικότητα των εν λόγω απορρυπαντικών 
σε φωσφορικά άλατα και άλλες φωσφορικές ενώσεις. Τούτο επιπλέον θα συνεισφέρει στην
εξάλειψη των δαπανών που επωμίζονται οι παραγωγοί και οι εθνικές διοικήσεις λόγω του 
τρέχοντος κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς και θα αποφύγει επιβαρύνσεις που 
συνδέονται με την αμοιβαία αναγνώριση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
                                               
1 Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που 
κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους (ΕΕ L 218, 13.08.2008, σ. 21).
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1

(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 
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. Επιπλέον, η εισαγωγή
περιορισμών στην περιεκτικότητα σε
φωσφορικά άλατα και άλλες φωσφορικές
ενώσεις θα συνεισφέρει στην εναρμόνιση
της εσωτερικής αγοράς των οικιακών 
απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων και 
έτσι θα βελτιώσει την ελεύθερη 
κυκλοφορία αυτών των απορρυπαντικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ελλείψει εναρμόνισης σε ενωσιακό επίπεδο ως προς την περιεκτικότητα των οικιακών
απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων σε φωσφορικά άλατα και άλλες φωσφορικές ενώσεις, τα
κράτη μέλη δεν ακολούθησαν ενιαία προσέγγιση, κάτι το οποίο οδήγησε σε μια άκρως
κατακερματισμένη εσωτερική αγορά για τα εν λόγω απορρυπαντικά όσον αφορά την 
περιεκτικότητά τους σε φωσφορικά άλατα. Προκειμένου να βελτιωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία
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των οικιακών απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων στην εσωτερική αγορά, επιβάλλεται να 
εναρμονισθούν οι αποκλίνουσες εθνικές διατάξεις.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1

(4) Επειδή οι στόχοι των μέτρων που 
πρέπει να ληφθούν, δηλαδή η μείωση της 
συμβολής των φωσφορικών αλάτων από τα 
απορρυπαντικά στον κίνδυνο ευτροφισμού
και η μείωση του κόστους για την 
εξάλειψη των φωσφορικών αλάτων στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, δεν 
μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη αφού τα εθνικά μέτρα με 
διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές δεν 
μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του 
νερού που διασχίζει τα εθνικά σύνορα και 
επειδή οι στόχοι αυτοί μπορούν να 
επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, 
η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που 
είναι αναγκαίο για την επίτευξη του 
στόχου αυτού.

(4) Επειδή οι στόχοι των μέτρων που 
πρέπει να ληφθούν, δηλαδή η μείωση της 
συμβολής των φωσφορικών αλάτων από τα 
απορρυπαντικά στον κίνδυνο ευτροφισμού,
η μείωση του κόστους για την εξάλειψη 
των φωσφορικών αλάτων στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 
καθώς και να εξασφαλισθεί η ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
οικιακών απορρυπαντικών πλυντηρίων 
ρούχων, δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη αφού τα 
εθνικά μέτρα με διαφορετικές τεχνικές 
προδιαγραφές δεν μπορούν να επηρεάσουν 
την ποιότητα του νερού που διασχίζει τα 
εθνικά σύνορα και επειδή οι στόχοι αυτοί 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που 
είναι αναγκαίο για την επίτευξη του 
στόχου αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ελλείψει εναρμόνισης σε ενωσιακό επίπεδο ως προς την περιεκτικότητα των οικιακών
απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων σε φωσφορικά άλατα και άλλες φωσφορικές ενώσεις, τα
κράτη μέλη δεν ακολούθησαν ενιαία προσέγγιση, κάτι το οποίο οδήγησε σε μια άκρως
κατακερματισμένη εσωτερική αγορά για τα εν λόγω απορρυπαντικά όσον αφορά την 
περιεκτικότητά τους σε φωσφορικά άλατα. Προκειμένου να βελτιωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία
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των οικιακών απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων στην εσωτερική αγορά, επιβάλλεται να 
εναρμονισθούν οι αποκλίνουσες εθνικές διατάξεις.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1

(7) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
τροποποίηση των παραρτημάτων του 
παρόντος κανονισμού.

(7) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
τροποποίηση των παραρτημάτων του 
παρόντος κανονισμού. Ιδιαίτερα
σημαντικό είναι να πραγματοποιήσει η 
Επιτροπή τις απαραίτητες διαβουλεύσεις 
κατά την προπαρασκευαστική εργασία
της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να εξασφαλιστεί ότι η Επιτροπή θα διενεργήσει διαβουλεύσεις. Επιπλέον, η
διατύπωση αυτή είναι μια προτεινόμενη τυποποιημένη ρήτρα που προβλέπεται στο παράρτημα
συναίνεσης σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες της προσφυγής σε κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 2 – παράγραφοι 3 και 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1

(2) Στο άρθρο 2 το σημείο 3 (2) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως 
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αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: ακολούθως :

(α) Το σημείο 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

“3. «καθαρισμός»: η διαδικασία με την 
οποία η βρωμιά αποσπάται από το 
υπόστρωμα και διαλύεται ή μετατρέπεται 
σε κατάσταση διαλύματος ή διασποράς.»

“3. «καθαρισμός»: η διαδικασία με την 
οποία η βρωμιά αποσπάται από το 
υπόστρωμα και διαλύεται ή μετατρέπεται 
σε κατάσταση διαλύματος ή διασποράς.»

(β) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

“9. "Διάθεση στην αγορά" είναι η 
προμήθεια ή η διάθεση σε τρίτο είτε 
έναντι αμοιβής είτε δωρεάν. Η εισαγωγή 
θεωρείται διάθεση στην αγορά."

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου και εναρμονισμένη χρήση των όρων
επιβάλλεται να εναρμονιστεί ο ορισμός της "διάθεσης στην αγορά" με τους αντίστοιχους 
ορισμούς που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και τον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP), δεδομένου ότι βασικό αντικείμενο και των τριών
αυτών κανονισμών είναι ουσίες και μίγματα.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 2 – παράγραφος 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1

(2α) Στο άρθρο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:

"12α. "Κύκλος ζωής" σημαίνει τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός 
προϊόντος σε όλα τα στάδια, από την 
παραγωγή των πρώτων υλών, έως την 
παραγωγή και συσκευασία του προϊόντος, 
τη μεταφορά στα καταστήματα λιανικής 
και την συνακόλουθη χρήση του και την 
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διάθεσή του από τον καταναλωτή."

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι τροπολογίες 12 και 13 αναφέρονται σε "κύκλο ζωής" είναι σκόπιμο να οριστεί 
αυτός ο όρος.

Τροπολογία 6

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1

1α. Τα απορρυπαντικά που εκτίθενται 
στο παράρτημα VIα, τα οποία 
τοποθετούνται στην αγορά πριν από την 
ημερομηνία που ορίζεται στο εν λόγω 
παράρτημα μπορούν να συνεχίσουν να 
διατίθενται στην αγορά έως την …* 
χωρίς να υποχρεούνται να συμμορφωθούν
με τους περιορισμούς ως προς την 
περιεκτικότητα σε φωσφορικά άλατα και 
άλλες φωσφορικές ενώσεις που ορίζονται 
στο εν λόγω παράρτημα.
_______________________
*ΕΕ: 2 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η μεταβατική διάταξη θα εξασφαλίσει ότι τα απορρυπαντικά που τοποθετούνται στην 
αγορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά 
για άλλα δύο χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού. Με αυτή την πρόνοια, οι
νέες απαιτήσεις για την περιεκτικότητα σε φωσφορικά άλατα και άλλες φωσφορικές ενώσεις
που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε επιβάρυνση όσον 
αφορά τα απορρυπαντικά που συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να 
εγκρίνει, μέσω πράξης κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 
13α, 13β και 13γ, τροποποιήσεις των 
παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού 
όσον αφορά τα απορρυπαντικά με 
διαλύτες.

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να 
εγκρίνει, μέσω πράξης κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 
13α, 13β και 13γ, τροποποιήσεις των 
παραρτημάτων I, II, III, IV, V, VI, VII και 
VIII του παρόντος κανονισμού όσον 
αφορά τα απορρυπαντικά με διαλύτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα VIa του Κανονισμού περιέχει ουσιώδη στοιχεία, κατά συνέπεια οι τροπολογίες
στα στοιχεία αυτά πρέπει να εγκριθούν από τον νομοθέτη μέσω της νομοθετικής διαδικασίας
και όχι με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 13β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
από την ημερομηνία της έκδοσής της ή 
από μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία 
προβλέπεται από την ίδια την απόφαση. 
Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση οι οποίες 
ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
την ημέρα μετά τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από 
μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία 
προβλέπεται από την ίδια την απόφαση. 
Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση οι οποίες 
ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου επιβάλλεται να προσδιορίζεται η ακριβής χρονική 
στιγμή. Επιπλέον, η διατύπωση αυτή είναι μια προτεινόμενη τυποποιημένη ρήτρα που
προβλέπεται στο παράρτημα συναίνεσης σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες της προσφυγής 
σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Άρθρο 13 γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να εκφράσουν 
αντιρρήσεις για πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
εντός προθεσμίας δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά ένα 
μήνα. 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να εκφράσουν 
αντιρρήσεις για πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
εντός προθεσμίας δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μακρότερη περίοδος για την παράταση είναι επιθυμητή έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ικανός
χρόνος για τον προσεκτικό έλεγχο του μέτρου. Επιπλέον, η δίμηνη περίοδος είναι μια
προτεινόμενη τυποποιημένη ρήτρα που προβλέπεται στο παράρτημα συναίνεσης σχετικά με τις 
πρακτικές λεπτομέρειες της προσφυγής σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 10

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

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 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.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κατακερματισμός της
εσωτερικής αγοράς απορρυπαντικών, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να ενθαρρύνονται να θεσπίζουν
νέες εθνικές διατάξεις σχετικά με  περιορισμούς στην περιεκτικότητα των απορρυπαντικών σε
φωσφορικά άλατα και άλλες φωσφορικές ενώσεις. 

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1

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.»

1. 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 σε 
συνέχεια μελέτης για τον κύκλο ζωής των 
οικιακών απορρυπαντικών για αυτόματα 
πλυντήρια πιάτων, τις διαθέσιμες 
εναλλακτικές λύσεις, τις επιδόσεις τους, 
την οικονομική τους αποδοτικότητα και 



PE458.832v02-00 12/14 PA\859828EL.doc

EL

τους περιορισμούς από πλευράς 
πρόσβασης στην τεχνολογία και, εάν 
δικαιολογείται, υποβάλει νομοθετική 
πρόταση σχετικά με τη βαθμιαία 
κατάργησή τους ή τον περιορισμό 
συγκεκριμένων εφαρμογών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διεξοδική εξέταση της χρήσης φωσφορικών αλάτων και άλλων 
φωσφορικών ενώσεων σε οικιακά απορρυπαντικά για αυτόματα πλυντήρια πιάτων, η Επιτροπή 
πρέπει ιδίως να αναθέσει μια μελέτη ώστε να αναλυθεί ο κύκλος ζωής των οικιακών 
απορρυπαντικών για αυτόματα πλυντήρια πιάτων, οι διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, οι 
επιδόσεις τους, η οικονομική τους αποδοτικότητα και οι περιορισμοί από πλευράς πρόσβασης 
στην τεχνολογία. Αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα προκειμένου να εξεταστεί οποιαδήποτε
μελλοντική δράση όσον αφορά τη χρήση φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών
ενώσεων σε απορρυπαντικά αυτόματων πλυντηρίων πιάτων.

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1

1α. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα υποβάλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των 
φωσφορικών αλάτων και άλλων 
φωσφορικών ενώσεων σε απορρυπαντικά 
που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικούς 
χώρους και ιδρύματα, σε συνέχεια 
μελέτης για τον κύκλο ζωής των 
απορρυπαντικών που χρησιμοποιούνται 
σε βιομηχανικούς χώρους και ιδρύματα, 
τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, τις 
επιδόσεις τους, την οικονομική τους 
αποδοτικότητα και τους περιορισμούς 
από πλευράς πρόσβασης στην τεχνολογία, 
και, εφόσον δικαιολογείται, θα 
παρουσιάσει νομοθετική πρόταση ενόψει 
της σταδιακής τους κατάργησης ή του 



PA\859828EL.doc 13/14 PE458.832v02-00

EL

περιορισμού σε συγκεκριμένες εφαρμογές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται σκόπιμο να εξεταστεί η χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών 
ενώσεων σε απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικούς χώρους και ιδρύματα, 
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί συνεκτική προσέγγιση απέναντι στη χρήση φωσφορικών αλάτων σε 
διάφορους τύπους απορρυπαντικών προϊόντων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές λύσεις ούτε από τεχνική ούτε από οικονομική άποψη προκειμένου για 
απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικούς χώρους και ιδρύματα, ωστόσο η 
κατάσταση στο μέλλον θα μπορούσε να εξελιχθεί και κατά συνέπεια πρέπει να παρακολουθείται 
εκ του σύνεγγυς. 

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 11 α (νέα) 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Παράρτημα VII – Τμήμα Β – παράγραφος 1 – στοιχεία 3 α και 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1

(11α) Στην ενότητα Β του παραρτήματος 
VII, προστίθενται οι ακόλουθες 
περιπτώσεις στοιχεία: 

"- Το γεγονός ότι η υπερβολική δόση δεν
επιτυγχάνει καλύτερες επιδόσεις από 
πλευράς καθαρισμού,

- οι εξοικονομήσεις κόστους όταν
χρησιμοποιείται το πρόγραμμα των 40°C
αντί του προγράμματος των 60°C και 
όταν χρησιμοποιείται το πρόγραμμα των 
60°C αντί του προγράμματος των 90°C."

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προωθηθεί η φιλική προς το περιβάλλον και η οικονομικά αποδοτική πλύση
επιβάλλεται να παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες στη συσκευασία.
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