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RÖVID INDOKOLÁS

A háztartási mosószerek belső piaca a foszfátok és más foszforvegyületek tartalma 
tekintetében jelenleg széttöredezett. Ha hozzá akarunk járulni a mosó- és tisztítószerek belső 
piacának jobb működéséhez, összehangolt megközelítést kell kialakítani.

A háztartási mosószerekben lévő foszfátok és más foszforvegyületek tartalmára irányuló 
uniós szintű harmonizáció hiányában a tagállamok különböző megoldásokat választottak. 
Bizonyos tagállamok nemzeti intézkedéseket hoztak a foszfátok mosó- és tisztítószerekben 
való használatának visszaszorítására.  Más tagállamok az ipar önkéntes fellépését választották 
a foszfátok mosó- és tisztítószerekben való használatának csökkentésére; mindenesetre 
lehetséges, hogy a gyártók egy része úgy véli, hogy az önkéntes kötelezettségvállalás rá nem 
vonatkozik. Ezenkívül tíz tagállam egyáltalán nem alkalmaz megszorításokat a mosó- és 
tisztítószerekben lévő foszfátok szintje tekintetében. A megközelítések ilyen különbözősége 
oda vezetett, hogy a mosó- és tisztítószerek belső piaca igen széttöredezett, aminek 
következtében e termékek gyártói egymástól eltérő nemzeti jogszabályoknak kénytelenek 
megfelelni, ami időveszteséget és többletköltséget eredményez.

Ezenkívül a kölcsönös elismerés elve alkalmazandó azokra a termékekre, amelyek nem 
tartoznak a harmonizált jogszabályok körébe. A kölcsönös elismerésről szóló 764/2008/EK 
rendelet1 értelmében a tagállamok kötelesek olyan termékeket – és így a különféle 
mennyiségű foszfátot is tartalmazó mosó- és tisztítószereket is – elfogadni, amelyeket más 
tagállamokban jogszerűen forgalmaznak, hacsak nem tudják bebizonyítani, hogy különleges 
okok állnak fenn ennek ellenkezőjére.  A kölcsönös elismerésre vonatkozó közigazgatási 
döntéshozatal aránylag rövid határideje jelentős teherrel jár a tagállamok számára, különösen 
amikor sok termékről van szó.

Ezért annak érdekében, hogy javítani lehessen a háztartási mosószerek szabad mozgását a 
belső piacon, javasoljuk e mosószerekben lévő foszfátok és más foszforvegyületek tartalmára 
irányuló eltérő nemzeti szabályok harmonizálását. Ennek segítségével hozzájárulhatnánk a 
gyártókra és a nemzeti hatóságokra a belső piac jelenlegi széttöredezettsége miatt nehezedő 
költség csökkentéséhez is, és elháríthatnánk a kölcsönös elismeréssel kapcsolatos terheket.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
a következő javaslatokat:

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 764/2008/EK rendelete az egyes nemzeti műszaki 
szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására 
vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 218., 2008.08.13., 21. o.).
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
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 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. Ezenkívül a 
foszfátok és más foszforvegyületek 
koncentrációjára irányuló korlátozás 
bevezetése hozzájárulna a háztartási 
mosószerek belső piacának 
harmonizációjához, és ily módon javítaná 
e mosószerek szabad mozgását. 

Or. en

Indokolás

A háztartási mosószerekben lévő foszfátok és más foszforvegyületek tartalmára irányuló uniós 
szintű harmonizáció hiányában a tagállamok különböző megközelítéseket választottak, 
aminek következtében e mosószerek belső piaca a foszfáttartalom tekintetében igen 
széttöredezett lett. Annak érdekében, hogy javítani lehessen a háztartási mosószerek szabad 
mozgását a belső piacon, harmonizálni kell az eltérő nemzeti szabályokat.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Mivel a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani a végrehajtandó 
intézkedések célkitűzéseit – azaz, hogy 
csökkenjen a mosó- és tisztítószerekből 
származó foszfátok eutrofizációs 
kockázatokhoz való hozzájárulása,
valamint hogy a szennyvíztisztító telepek 
számára kisebb költséggel járjon a foszfor 
eltávolítása –, mert a különböző technikai 
előírásokat tartalmazó nemzeti 
intézkedések nem tudják befolyásolni a
nemzeti határokon átlépő víz minőségét, és 
ezért ezek a célkitűzések jobban 
megvalósíthatók uniós szinten, az Unió az 
Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkében megfogalmazott 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. A fenti cikkben 
megfogalmazott arányosság elvével 
összhangban ez a rendelet nem lép túl az 
említett cél eléréséhez szükséges mértéken.

(4) Mivel a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani a végrehajtandó 
intézkedések célkitűzéseit – azaz, hogy 
csökkenjen a mosó- és tisztítószerekből 
származó foszfátok eutrofizációs 
kockázatokhoz való hozzájárulása, a 
szennyvíztisztító telepek számára kisebb 
költséggel járjon a foszfor eltávolítása, 
valamint hogy biztosítva legyen a 
háztartási mosószerek belső piacának 
gördülékeny működése –, mert a 
különböző technikai előírásokat tartalmazó 
nemzeti intézkedések nem tudják 
befolyásolni a nemzeti határokon átlépő víz 
minőségét, és ezért ezek a célkitűzések 
jobban megvalósíthatók uniós szinten, az 
Unió az Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkében megfogalmazott 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. A fenti cikkben 
megfogalmazott arányosság elvével 
összhangban ez a rendelet nem lép túl az 
említett cél eléréséhez szükséges mértéken.

Or. en

Indokolás

A háztartási mosószerekben lévő foszfátok és más foszforvegyületek tartalmára irányuló uniós 
szintű harmonizáció hiányában a tagállamok különböző megközelítéseket választottak, 
aminek következtében a mosó- és tisztítószerek belső piaca a foszfáttartalom tekintetében igen 
széttöredezett lett. Annak érdekében, hogy javítani lehessen a háztartási mosószerek szabad 
mozgását a belső piacon, harmonizálni kell az eltérő nemzeti szabályokat.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendelet mellékleteinek 
módosítása céljából.

(7) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendelet mellékleteinek 
módosítása céljából. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság előkészítő munkája 
során – többek között szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson.

Or. en

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy a Bizottság konzultációkat folytasson. Ezenkívül ez a megfogalmazás 
egy javasolt egységes záradék a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására 
vonatkozó gyakorlati eljárásról szóló közös megegyezés mellékletében.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 pont
648/2004/EK rendelet
2 cikk – 3 és 9 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2. cikk 3. pontja helyébe a következő 
szöveg lép:

(2) A 2. cikk a következőképpen módosul:
a) A 3. pont helyébe a következő szöveg 
lép:

„3. »tisztítás«: az a folyamat, amely a 
szennyeződést eltávolítja a tisztítandó 
felületről, és oldattá vagy diszperzióvá 
alakítja.”

„3. »tisztítás«: az a folyamat, amely a 
szennyeződést eltávolítja a tisztítandó 
felületről, és oldattá vagy diszperzióvá 
alakítja.”

b) A 9. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
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„9. »forgalomba hozatal«: harmadik fél 
számára fizetés ellenében vagy ingyenesen 
történő szállítás vagy rendelkezésre 
bocsátás. A behozatal forgalomba 
hozatalnak minősül.”.

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság és a kifejezések harmonizált használatának biztosítása érdekében a 
„forgalomba hozatal” kifejezés meghatározását összhangba kell hozni az 1907/2006/EK 
rendelet (REACH) és az 1272/2008/EK rendelet (CLP) meghatározásaival, mivel mindhárom 
rendelet elsősorban anyagokra és keverékekre irányul.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 a pont (új)
648/2004/EK rendelet
2 cikk – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki: 

„12a. »életciklus«: egy termék környezeti 
hatásai minden fázisban a nyersanyagok 
előállításától kezdve a termék gyártásán át 
a termék csomagolásáig, kiskereskedelmi 
egységekbe való elszállításáig, valamint a 
fogyasztó általi felhasználásáig és 
hulladékának ártalmatlanításáig.”.

Or. en

Indokolás

A 12. és 13. módosítás az „életciklus” kifejezés meghatározására vonatkozik, ami nagyon 
fontos.
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Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A VIa. mellékletben felsorolt mosó-
és tisztítószereket, amelyeket a 
mellékletben előírt időpont előtt hoztak 
forgalomba, továbbra is forgalomba lehet 
hozni …*-ig anélkül, hogy meg kellene 
felelniük az említett mellékletben a 
foszfát- és foszforvegyület-koncentrációra 
meghatározott korlátozásnak.
_______________________
*HL kérjük a dátumot beilleszteni: 2 évvel e 
rendelet hatálybalépését követően

Or. en

Indokolás

Ez az átmeneti rendelkezés fogja biztosítani, hogy a jelenlegi jogszabályok szerint forgalomba 
hozott mosó- és tisztítószerek a rendelet hatálybalépését követő további két éven át 
forgalomban maradhassanak. Ez a rendelkezés biztosítja, hogy a foszfátok és más 
foszforvegyületek tartalmára vonatkozó, az ebben a rendeletben meghatározott új 
követelmények nem vonatkoznak a jelenlegi jogszabályok szerinti mosó- és tisztítószerek 
forgalomba hozatalára.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 5 pont
648/2004/EK rendelet
13 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság a 13a., 13b. és 13c. cikknek 
megfelelően, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén elfogadhat olyan 
módosításokat, amelyek e rendelet 
mellékleteit az oldószeralapú mosó- és 

2. A Bizottság a 13a., 13b. és 13c. cikknek 
megfelelően, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén elfogadhat olyan 
módosításokat, amelyek e rendelet I., II., 
III., IV., V., VI., VII. és VIII. mellékleteit 
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tisztítószerek tekintetében érintik. az oldószeralapú mosó- és tisztítószerek 
tekintetében érintik.

Or. en

Indokolás

A rendelet VIa. melléklete alapvető fontosságú elemeket tartalmaz, ezért ezen elemek 
módosításait a jogalkotónak jogalkotási eljárás keretében, nem pedig felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok formájában kell elfogadnia.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 6 pont
648/2004/EK rendelet
13 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat 
haladéktalanul, vagy a benne megjelölt
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét. Ezt a határozatot az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

3. A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. Ez az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megállapított
időpontban hatályba lép. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét. Ezt a határozatot az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság biztosítása érdekében meg kell határozni a pontos időzítést. Ezenkívül ez a 
megfogalmazás egy javasolt egységes záradék a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásról szóló közös megegyezés mellékletében.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 6 pont
648/2004/EK rendelet
13 c cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Európai Parlament és a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen a bejelentés időpontjától 
számított két hónapon belül. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére a határidőt egy
hónappal meg kell hosszabbítani.

1. Az Európai Parlament és a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen a bejelentés időpontjától 
számított két hónapon belül. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

A határidő meghosszabbítása szükséges lépés, ami elegendő időt biztosít az intézkedés 
megvizsgálására. Ezenkívül két hónapos időtartam egy javasolt egységes záradék a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásról szóló 
közös megegyezés mellékletében.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
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 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.

Or. en
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Indokolás

A belső piac gördülékeny működése és további töredezettségének elkerülése érdekében a 
tagállamokat nem kell arra ösztönözni, hogy a mosó- és tisztítószerekben található foszfátok 
és más foszforvegyületek koncentrációjának korlátozására új nemzeti szabályokat hozzanak. A 
„restrictions” kifejezés „limitations” kifejezéssel való helyettesítése a magyar változatot nem 
érinti. 

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 8 pont
648/2004/EK rendelet
16 cikk – 1 bekezdés

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 
jogalkotási javaslatot terjeszt be fokozatos 
kivonásukra vagy meghatározott 
alkalmazásokra történő korlátozásukra.

1. A Bizottság az automatikus 
mosogatógépekhez való háztartási 
mosogatószerek életciklusára, a 
használatban levő alternatívákra, azok 
hatékonyságára, költséghatékonyságára 
és technológiai korlátaira irányuló 
vizsgálatot követően 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

Indokolás

Az automatikus mosogatógépekhez való háztartási mosogatószerekben a foszfátok és más 
foszforvegyületek használatának alapos megvizsgálása érdekében a Bizottságnak elsősorban 
az automatikus mosogatógépekhez való háztartási mosogatószerek életciklusára, a 
használatban levő alternatívákra, azok hatékonyságára, költséghatékonyságára és 
technológiai korlátaira irányuló vizsgálatot kell végeznie. Ezeket a tényezőket mindenképpen 
figyelembe kell venni egy, az automatikus mosogatógépekhez való háztartási 
mosogatószerekben a foszfátok és más foszforvegyületek használatára irányuló jövőbeli 
fellépés során.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 8 pont
648/2004/EK rendelet
16 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság az ipari és közületi mosó-
és tisztítószerek életciklusára, a 
használatban levő alternatívákra, azok 
hatékonyságára, költséghatékonyságára 
és technológiai korlátaira irányuló 
vizsgálatot követően 2017. december 31-ig 
értékelést végez és az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak jelentést 
nyújt be a foszfátok és más 
foszforvegyületek használatáról az ipari és 
közületi mosó- és tisztítószerekben, illetve 
más típusú mosó- és tisztítószerekben, és 
indokolt esetben jogalkotási javaslatot
terjeszt be fokozatos kivonásukra vagy 
meghatározott alkalmazásokra történő 
korlátozásukra.

Or. en

Indokolás

Meg kell vizsgálni az ipari és közületi mosó- és tisztítószerekben a foszfátok és más 
foszforvegyületek használatát, hogy következetes megközelítést lehessen biztosítani a 
különböző mosó- és tisztítószerekben a foszfátok használatára vonatkozóan. Jelenleg nem 
léteznek sem technikailag, sem gazdaságilag megvalósítható alternatívák az ipari és közületi 
mosó- és tisztítószerek tekintetében, a helyzet azonban változhat a jövőben, ezért a folyamatos 
nyomon követés elengedhetetlen.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 11 a pont (új) 
648/2004/EK rendelet
VII melléklet – B szakasz – 1 bekezdés – 3 a és 3 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A VII. melléklet B. szakasza az 
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alábbi francia bekezdésekkel egészül ki: 

„– Azt a tényt, hogy a túladagolás nem 
erdeményez jobb tisztítóképességet, 

– A költségmegtakarításokat 60°C-os 
program helyett 40°C-os, és 90°C-os 
program helyett 60°C-os program 
használata esetén.”

Or. en

Indokolás

A környezetbarát és költséghatékony mosás előmozdítása érdekében a csomagoláson 
kiegészítő információkat kell feltüntetni.


