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BEKNOPTE MOTIVERING

De interne markt voor huishoudelijke wasmiddelen (detergentia) is momenteel versnipperd 
met betrekking tot het gehalte aan fosfaten en andere fosforverbindingen. Om bij te dragen tot 
een betere werking van de interne markt voor wasmiddelen is een geharmoniseerde aanpak 
noodzakelijk.

Omdat het gehalte aan fosfaten en andere fosforverbindingen in huishoudelijke wasmiddelen 
op EU-niveau niet geharmoniseerd is, hebben de EU-lidstaten tussen verschillende 
benaderingen gekozen. Sommige lidstaten hebben nationale maatregelen genomen om het 
gebruik van fosfaten in wasmiddelen te beperken. Andere lidstaten hebben ervoor gekozen 
om het aan de industrie over te laten om het gebruik van fosfaten in detergentia te beperken; 
het is echter mogelijk dat bepaalde producenten zich niet gehouden voelen aan vrijwillige 
toezeggingen. Bovendien kennen tien lidstaten überhaupt geen beperking van het 
fosfaatgehalte in detergentia. Een dergelijke brede waaier van benaderingen heeft geleid tot 
een versnipperde interne markt voor wasmiddelen, waardoor wasmiddelenproducenten 
moeten voldoen aan uiteenlopende nationale regels, wat tijdverlies en extra kosten met zich 
meebrengt.

Ten aanzien van de producten waar geen geharmoniseerde wetgeving voor geldt, is bovendien 
het beginsel van wederzijdse erkenning van toepassing. Overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 764/2008 inzake wederzijdse erkenning1 moeten de lidstaten producten (waaronder ook 
wasmiddelen met verschillende fosfaatgehalten) die in een andere lidstaat rechtmatig in de 
handel zijn gebracht, toelaten, tenzij zij specifieke redenen kunnen aangeven om hiervan af te 
wijken. De relatief korte termijnen voor de overheden van de lidstaten om een besluit te 
nemen over wederzijdse erkenning brengen een aanzienlijke administratieve rompslomp met 
zich mee, met name wanneer het talrijke producten betreft.

Derhalve wordt aanbevolen, ten einde het vrije verkeer van huishoudelijke wasmiddelen in de 
interne markt te bevorderen, om de uiteenlopende nationale regels betreffende het gehalte aan 
fosfaten en andere fosforverbindingen in die detergentia te harmoniseren. Dit zou er 
bovendien toe bijdragen dat de kosten voor de producenten en de nationale overheden in 
verband met de versnippering van de interne markt wegvallen en dat een einde komt aan de 
administratieve rompslomp i.v.m. de wederzijdse erkenning.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen:

                                               
1 Verordening (EG) nr. 764/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van 
procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere 
lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht (PB L 218, 13.08.2008, blz. 21).
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EG) nr. 648/2004 heeft de 
Commissie het gebruik van fosfaten in 
detergentia geëvalueerd in haar verslag aan 
de Raad en het Europees Parlement over 
het gebruik van fosfaten. Na een 
diepgaande analyse is de Commissie tot de 
slotsom gekomen dat het gebruik van 
fosfaten in huishoudelijke wasmiddelen 
dient te worden beperkt om ervoor te 
zorgen dat de bijdrage die fosfaten in 
detergentia tot het risico van eutrofiëring 
leveren, wordt verminderd en dat de kosten 
voor de fosfaatverwijdering in 
waterzuiveringsinstallaties kunnen worden 
teruggedrongen. Deze kostenbesparingen 
wegen ruimschoots op tegen de extra 
kosten die zijn gemoeid met de productie 
van detergentia volgens nieuwe formules 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
alternatieven voor fosfaten.

(1) Overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EG) nr. 648/2004 heeft de 
Commissie het gebruik van fosfaten in 
detergentia geëvalueerd in haar verslag aan 
de Raad en het Europees Parlement over 
het gebruik van fosfaten. Na een 
diepgaande analyse is de Commissie tot de 
slotsom gekomen dat het gebruik van 
fosfaten in huishoudelijke wasmiddelen 
dient te worden beperkt om ervoor te 
zorgen dat de bijdrage die fosfaten in 
detergentia tot het risico van eutrofiëring 
leveren, wordt verminderd en dat de kosten 
voor de fosfaatverwijdering in 
waterzuiveringsinstallaties kunnen worden 
teruggedrongen. Deze kostenbesparingen 
wegen ruimschoots op tegen de extra 
kosten die zijn gemoeid met de productie 
van detergentia volgens nieuwe formules 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
alternatieven voor fosfaten. Bovendien zou 
de invoering van beperkingen van het 
gehalte aan fosfaten en andere 
fosforverbindingen bijdragen tot de 
harmonisering van de interne markt voor 
huishoudelijke wasmiddelen en derhalve 
het vrije verkeer van die wasmiddelen 
bevorderen.

Or. en

Motivering

Omdat het gehalte aan fosfaten en andere fosforverbindingen in huishoudelijke wasmiddelen 
op EU-niveau niet is geharmoniseerd, hebben de EU-lidstaten tussen uiteenlopende 
benaderingen gekozen die dan ook geleid hebben tot een uiterst versnipperde interne markt 
voor dergelijke wasmiddelen wat hun fosfaatgehalte betreft. Om het vrije verkeer van 
huishoudelijke wasmiddelen in de interne markt te bevorderen, moeten de uiteenlopende 
nationale regels worden geharmoniseerd.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Daar de doelstellingen van de 
voorgenomen maatregel, namelijk de 
vermindering van de bijdrage van fosfaten 
in detergentia aan het risico van 
eutrofiëring en het terugdringen van de 
kosten voor de fosfaatverwijdering in 
waterzuiveringsinstallaties, niet voldoende 
door de lidstaten kunnen worden 
verwezenlijkt omdat de kwaliteit van 
grensoverschrijdend water niet met behulp 
van nationale maatregelen met 
verschillende technische specificaties kan 
worden gereguleerd, en derhalve beter op 
het niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig 
het in artikel 5 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(4) Daar de doelstellingen van de 
voorgenomen maatregel, namelijk de 
vermindering van de bijdrage van fosfaten 
in detergentia aan het risico van 
eutrofiëring, het terugdringen van de 
kosten voor de fosfaatverwijdering in 
waterzuiveringsinstallaties en te zorgen 
voor een goed functionerende interne 
markt voor huishoudelijke wasmiddelen, 
niet voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt omdat de kwaliteit 
van grensoverschrijdend water niet met 
behulp van nationale maatregelen met 
verschillende technische specificaties kan 
worden gereguleerd, en derhalve beter op 
het niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig 
het in artikel 5 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Or. en

Motivering

Omdat het gehalte aan fosfaten en andere fosforverbindingen in huishoudelijke wasmiddelen 
op EU-niveau niet is geharmoniseerd, hebben de EU-lidstaten tussen uiteenlopende 
benaderingen gekozen die dan ook geleid hebben tot een uiterst versnipperde interne markt 
voor dergelijke wasmiddelen wat hun fosfaatgehalte betreft. Om het vrije verkeer van 
huishoudelijke wasmiddelen in de interne markt te bevorderen, moeten de uiteenlopende 
nationale regels worden geharmoniseerd.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Commissie moet overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie de 
bevoegdheid krijgen gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de bijlagen 
bij deze verordening te wijzigen.

(7) De Commissie moet overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie de 
bevoegdheid krijgen gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de bijlagen 
bij deze verordening te wijzigen. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
houdt, ook op deskundigenniveau.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de Commissie raadplegingen houdt. Bovendien is de formulering in 
overeenstemming met de voorgestelde standaardbepaling die is opgenomen in de bijlage bij 
de Gemeenschappelijke visie op de praktische regeling voor het gebruik van gedelegeerde 
handelingen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 2 – punt 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 2, punt 3, komt als volgt te 
luiden:

(2) Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

(a) punt 3 wordt vervangen door:
(b) punt 9 wordt vervangen door: "9. "in 
de handel brengen": het aan een derde 
leveren of beschikbaar stellen, ongeacht 
of dit tegen betaling dan wel om niet 
geschiedt. Invoer wordt beschouwd als in 
de handel brengen."
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Or. en

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid en een geharmoniseerd termengebruik is het zinvol dat de 
definitie van "in de handel brengen" in overeenstemming gebracht wordt met de respectieve 
definities in Verordening (EG) nr. 1907/2007 (REACH) en Verordening (EG) nr. 1272/2008 
(CLP), aangezien alle drie verordeningen hoofdzakelijk stoffen en mengsels betreffen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 2 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Aan artikel 2 wordt het volgende 
punt toegevoegd:

"12 bis. "levenscyclus": de milieueffecten 
van een product gedurende alle stadia, 
vanaf de winning van de grondstoffen, de 
fabricage van het product, alsmede de 
verpakking en het vervoer naar de 
detailhandel, en vervolgens het gebruik en 
de lozing door de consument."

Or. en

Motivering

Aangezien in de amendementen 12 en 13 wordt verwezen naar de "levenscyclus" lijkt het 
zinvol deze term te definiëren.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Detergentia die zijn opgenomen in 
bijlage VI bis en die in de handel worden 
gebracht vóór de in die bijlage bepaalde 
datum, mogen beschikbaar blijven op de 
markt tot ...* zonder te hoeven voldoen 
aan de beperkingen van het gehalte aan 
fosfaten en andere fosforverbindingen als 
bepaald in die bijlage. 
_______________________
*PB datum invoegen: 2 jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

Deze overgangsbepaling garandeert dat detergentia die overeenkomstig de huidige wetgeving 
in de handel zijn gebracht, verder op de markt kunnen worden aangeboden gedurende twee 
jaar na de inwerkingtreding van deze verordening. Met deze bepaling wordt beoogd dat de 
nieuwe vereisten ten aanzien van het gehalte aan fosfaten en andere fosforverbindingen als 
bepaald in de verordening niet resulteren in administratieve rompslomp voor wasmiddelen 
die voldoen aan de huidige wetgeving.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 13 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 13 bis, 13 ter en 13 quater 
wijzigingen van de bijlagen bij deze 
verordening vaststellen met betrekking tot 
detergentia die gebaseerd zijn op 
oplosmiddelen.

2. De Commissie kan door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 13 bis, 13 ter en 13 quater 
wijzigingen van de bijlagen I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII  bij deze verordening 
vaststellen met betrekking tot detergentia 
die gebaseerd zijn op oplosmiddelen.

Or. en
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Motivering

Bijlage VI bis van de verordening bevat essentiële elementen en derhalve moeten wijzigingen 
van die elementen veeleer via de wetgevingsprocedure worden vastgesteld dan door middel 
van gedelegeerde handelingen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 13 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in 
werking of op een in dat besluit bepaalde 
latere datum. Het laat de geldigheid van de 
reeds in werking zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet. Het wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.

3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het besluit wordt van kracht op 
de dag volgend op de publicatie van dit 
besluit in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of op een in dat besluit 
bepaalde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid moet de exacte datum van inwerkingtreding worden 
aangeduid. Bovendien is de formulering in overeenstemming met de voorgestelde 
standaardbepaling die is opgenomen in de bijlage bij de Gemeenschappelijke visie op de 
praktische regeling voor het gebruik van gedelegeerde handelingen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 13 quater – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen twee maanden na 
de datum van kennisgeving. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad kan 
deze periode met een maand worden 
verlengd. 

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen twee maanden na 
de datum van kennisgeving. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad kan 
deze periode met twee maanden worden 
verlengd. 

Or. en

Motivering

De langere verlengingstermijn is wenselijk om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd is voor 
toetsing van de maatregel. Bovendien is de termijn van twee maanden in overeenstemming 
met de voorgestelde standaardbepaling die is opgenomen in de bijlage bij de 
Gemeenschappelijke visie op de praktische regeling voor het gebruik van gedelegeerde
handelingen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 14 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien zulks nodig is ter bescherming van 
het aquatisch milieu en indien technisch en 
economisch haalbare alternatieven 
beschikbaar zijn, mogen de lidstaten 
nationale regels handhaven of vaststellen
betreffende beperkingen op het gehalte van 
fosfaten en andere fosforverbindingen in 
detergentia waarvoor in bijlage VI bis geen 
beperkingen met betrekking tot dit gehalte 
zijn vastgesteld.

Indien zulks nodig is ter bescherming van 
het aquatisch milieu en indien technisch en 
economisch haalbare alternatieven 
beschikbaar zijn, mogen de lidstaten 
nationale regels handhaven betreffende 
beperkingen op het gehalte van fosfaten en 
andere fosforverbindingen in detergentia 
waarvoor in bijlage VI bis geen 
beperkingen met betrekking tot dit gehalte 
zijn vastgesteld.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor een goed functioneren van de interne markt en om verdere versnippering 
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van de interne markt te vermijden mogen lidstaten niet worden aangemoedigd nieuwe 
nationale regels vast te stellen betreffende beperkingen van het gehalte aan fosfaten en 
andere fosforverbindingen in detergentia. In de Engelse tekst moet de term "restrictions" 
worden vervangen door "limitations" omwille van de consistentie en de duidelijkheid van de 
gehanteerde terminologie.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2014 heeft de 
Commissie een evaluatie doorgevoerd en 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag ingediend over het gebruik van 
fosfaten en andere fosforverbindingen in 
detergentia voor huishoudelijke 
vaatwasmachines, en, indien nodig, een 
wetgevingsvoorstel ingediend met het oog 
op de geleidelijke eliminatie of de 
beperking van specifieke toepassingen.

1. Uiterlijk op 31 december 2014 heeft de 
Commissie een evaluatie doorgevoerd en 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag ingediend over het gebruik van 
fosfaten en andere fosforverbindingen in 
detergentia voor huishoudelijke 
vaatwasmachines na een studie die 
gebaseerd is op de levenscyclus van in 
huishoudelijke vaatwasmachines 
gebruikte detergentia, beschikbare 
alternatieven, hun prestaties, hun 
kostenefficiëntie en beperkingen in 
termen van toegang tot technologie, en, 
indien nodig, een wetgevingsvoorstel 
ingediend met het oog op de geleidelijke 
eliminatie of de beperking tot specifieke 
toepassingen.

Or. en

Motivering

Voor een zorgvuldig onderzoek naar het gebruik van fosfaten en andere fosforverbindingen in 
detergentia voor huishoudelijke vaatwasmachines moet de Commissie met name opdracht 
geven voor een studie naar de levenscyclus van in huishoudelijke vaatwasmachines gebruikte 
detergentia, beschikbare alternatieven, hun prestaties, hun kostenefficiëntie en beperkingen in 
termen van toegang tot technologie. Deze aspecten zijn van essentieel belang met het oog op 
toekomstig optreden ten aanzien van het gebruik van fosfaten en andere fosforverbindingen in 
detergentia voor huishoudelijke vaatwasmachines.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 648/2004
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk op 31 december 2017 heeft 
de Commissie een evaluatie doorgevoerd 
en bij het Europees Parlement en de Raad 
een verslag ingediend over het gebruik 
van fosfaten en andere 
fosforverbindingen in industriële en 
institutionele detergentia en andersoortige 
detergentia na een studie die gebaseerd is 
op de levenscyclus van industriële en 
institutionele detergentia, beschikbare 
alternatieven, hun prestaties, hun 
kostenefficiëntie en beperkingen in 
termen van toegang tot technologie, en, 
indien nodig, een wetgevingsvoorstel 
ingediend met het oog op de geleidelijke 
eliminatie of de beperking tot specifieke 
toepassingen.

Or. en

Motivering

Het lijkt zinvol om het gebruik van fosfaten en andere fosforverbindingen in industriële en 
institutionele detergentia te onderzoeken om te zorgen voor een samenhangende aanpak van 
het gebruik van fosfaten in verschillende soorten detergentia. Momenteel zijn er geen 
technisch noch economisch haalbare alternatieven beschikbaar voor industriële en 
institutionele detergentia, al zou de situatie in de toekomst kunnen evolueren en derhalve 
moeten de ontwikkelingen op de voet worden gevolgd.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 bis (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 648/2004
Bijlage VII – deel B – punt 1 – streepjes 3 bis en 3 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In deel B van bijlage VII 
wordende volgende streepjes toegevoegd: 

"- het feit dat overdosering niet leidt tot 
een betere wasprestatie; 

- de kostenbesparing die gerealiseerd 
wordt, wanneer gebruik wordt gemaakt 
van het 40°C programma in plaats van 
het 60°C programma, en van het 60°C in 
plaats van het 90°C programma."

Or. en

Motivering

Om milieuvriendelijk en kostenefficiënt wassen te bevorderen is het zinvol aanvullende 
informatie op de verpakking aan te brengen.


