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PS G7 26. 1. 2011 Proposal for a Regulation (EU) No …/… of the 

European Parliament and of the Council amending 

Regulation (EC) No 648/2004 as regards the use of 

phosphates and other phosphorous compounds in 

household laundry detergents 

- Presentation by the Commission 

(Documents 16036/10 MI 435 ENV 754 CHIMIE 47 

COMPET 335 ENT 167  

CODEC 1231 + ADD1 + ADD2) 

Lucie Růžičková 

(SZB)  

Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech harmonizuje uvádění detergentů na trh z 

hlediska jejich označování a biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek, jež 

obsahují. Cílem změny nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech je zavedení omezení 

obsahu fosforečnanů a dalších sloučenin fosforu v pracích prášcích pro domácnost, tak, 

aby se snížil podíl detergentů na celkové eutrofizaci povrchových vod v EU, a to v 

souladu se závěry hodnocení a posouzení dopadů provedených Komisí podle článku 16 

nařízení (ES) č. 648/2004. 

Na jednání PS představila EK dopadovou studii a hlavní ustanovení návrhu předpisu.  

ČS návrh vítají, několik z nich vyjádřilo všeobecnou výhradu přezkumu, některé ČS by 

uvítaly předpis více ambicioznější a přísnější.  

ČR vyjádřila souhlasné stanovisko s návrhem a s volbou varianty 4, tj. omezení obsahu 

v pracích prášcích pro domácnost. V České republice existuje omezení používání fosfátů 

v pracích prostředcích od roku 2006. Pokud by měl být zvolen úplný zákaz, požadovala 

by ČR výjimku pro použití fosforečnanů v detergentech pro průmysl a instituce a 

přechodné obdobím pro detergenty do myček nádobí.  

PS G7 18. 2. 2011 Proposal for a Regulation (EU) No …/… of the 

European Parliament and of the Council amending 

Regulation (EC) No 648/2004 as regards the use of 

phosphates and other phosphorous compounds in 

household laundry detergents 
- Continued examination 

- Doc.  5795/11 MI 37 ENV 52 CHIMIE 6 

COMPET 23 ENT 19 CODEC 120 

Lucie Růžičková 

(SZB) 

Na jednání PS dne 18. 2. 2011 bylo ukončeno první kolo projednávání paragrafovaného 

znění návrhu (kromě bodů odůvodnění), připomínky ČS (rozšíření oblasti působnosti 

návrhu, doplnění definic, způsob stanovení limitu pro použití fosforu, limitace možností 

ČS přijmout národní právní úpravu tam, kde není upraveno na evropské úrovni, 

přechodné období) budou zapracovány do nového kompromisního textu formou 

poznámek pod čarou.  

Pro ČR je k datu zásadní připomínka PT, které vystoupilo proti možnosti rozšířit 

působnost tohoto návrhu na prostředky pro domácí myčky nádobní (jak navrhuje DE). 

Stejný postoj vyjádřilo PL, CZ, ES a UK.  

Další jednání PS se uskuteční v dubnu 2011. 
PS G7 28. 3. 2011 Proposal for a Regulation (EU) No …/… of the  

European Parliament and of the Council amending  

Regulation (EC) No 648/2004 as regards the use of  

phosphates and other phosphorous compounds in  

household laundry detergents 

- Continued examination of the proposal with 

suggested changes and of the impact assessment 

7487/11 MI 129 ENV 178 CHIMIE 17 COMPET 90 

ENT 59 CODEC 377 and 16036/10 MI 435 ENV 754 

CHIMIE 47 COMPET 335 ENT 167 CODEC 1231 

ADD 1 + ADD 2) 

Lucie Růžičková 

(SZB), Jindra 

Sisrová (MŽP) 

Mezi hlavní body jednání patřilo: rozšíření rozsahu působnosti na mycí prostředky pro 

myčky,  možnost měnit přílohu VIa legislativním aktem podporuje: DE, DK, CZ, NL, 

MT, FI, FR a PL. Možnost měnit přílohu VIa delegovanými akty podporuje: SE, BE, 

RO, SI a EK, dále datum předložení zprávy podle čl. 16, návrh PRES vypustit čl. 13(2), 

návrh přidat do přílohy VIa datum, od kterého by výrobky uvedené na trh, které 

nesplňují požadavky tohoto nařízení nebylo možné prodávat spotřebitelům, nutnost 

vyjasnění pojmu „soil“ a rozsah působnosti návrhu nařízení. 

PS G7 27. 4. 2011 Proposal for a Regulation (EU) No …/… of the  

European Parliament and of the Council amending  

Regulation (EC) No 648/2004 as regards the use of  

phosphates and other phosphorous compounds in  

Lucie Růžičková 

(SZB), Jindra 

Sisrová (MŽP) 

PS pokračovala v 2. kole projednávání paragrafovaného znění návrhu na základě nového 

kompromisního textu rozeslaného HUPRES. Diskutovány byly především následující 

otázky: úpravy a vyjasnění některých definic, otázka vyjádření limitu fosforečnanů 

způsobem gram P/standardní dávku (SE, BE, CZ, DE, FI, ES  podporuje zachovat 
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household laundry detergents 

- Continued examination 

7487/1/11 REV 1 MI 129 ENV 178 CHIMIE 17 

COMPET 90 ENT 59 CODEC 377)(to follow) 

navržené procentní hmotnostní vyjádření limitu, UK, BG, NL a LT  vznesly výhradu 

k přezkumu, EK podporuje tento návrh). Další jednání PS se bude konat 23.5.2011 pro 

jehož účely bude distribuována další verze kompromisního textu. Diskutovány budou 

také pozměňovací návrhy předložené zpravodajem ENVI. 

 

PS G7 23.5.2011 Proposal for a Regulation (EU) No …/… of the 

European Parliament and of the Council 

amending Regulation (EC) No 648/2004 as regards 

the use of phosphates and other 

phosphorous compounds in household laundry 

detergents 

- Continued examination 

(Document 7487/2/11 REV 2 MI 129 ENV 178 

CHIMIE 17 COMPET 90 ENT 59 

CODEC 377) 

Lucie Růžičková 

(SZB), Jindra 

Sisrová (MŽP) 

PS diskutovala některé PN předložené ENVI a IMCO, a to především ke způsobu 

vyjádření limitu fosforečnanů a jeho výše (PS G7 zatím podporuje původní návrh EK, 

kdy je limit vyjádřen 5 hmotn,), k otázce rozšíření oblasti působnosti na prostředky do 

myček na nádobí, otázka přizpůsobování předmětné přílohy delegovanými akty. Závěry 

diskuse využije HUPRES při neformálních setkáních s EP. HUPRES předá agendu 

PLPRES, které zahájí její projednávání 11. 7. 2011. 

PS G7 11. 7. 2011 Proposal for a Regulation (EU) No …/… of the 

European Parliament and of the Council amending 

Regulation (EC) No 648/2004 as regards the use of 

phosphates and other phosphorous compounds in 

household laundry detergents 

-Continued examination of the proposal and first 

examination of amendments voted in the Committee 

on the Environment, Public Health and Food Safety 

of the European Parliament 

(Document 12043/11 MI 324 ENV 581 CHIMIE 37 

COMPET 338 ENT 153 CODEC 1100) 

Lucie Růžičková 

(SZB), Jindra 

Sisrová (MŽP) 

PS pokračovala v diskusi nad konkrétními PN předloženými EP (způsob vyjádření limitu 

fosforečnanů a jeho výše, rozšíření oblasti působnost, delegované akty) s cílem získat 

konsolidované stanovisko PS pro účely neformálních jednání s EP. 

PS G7 27. 7. 2011 Proposal for a Regulation (EU) No …/… of the 

European Parliament and of the Council amending 

Regulation (EC) No 648/2004 as regards the use of 

phosphates and other phosphorous compounds in 

household laundry detergents 

- Continued examination of the proposal and 

the amendments voted in the Committee on the 

Environment, Public Health and Food Safety of the 

European Parliament 

(Document 12043/1/11 REV 1 MI 324 ENV 581 

CHIMIE 37 COMPET 338 ENT 153 CODEC 1100) 

Lucie Růžičková 

(SZB), Jindra 

Sisrová (MŽP) 

PS v rámci půldenního jednání pokračovala v diskusi nad stále spornými body - 

vyjádření limitu množství P v domácích pracích prostředcích a otázka rozšíření 

původního návrhu EK na detergenty pro domácí myčky nádobí - stanovení limitu P/na 

jednu tabletu na mytí pro domácí myčky nádobí. PL PRES vyzvalo ČS k zaslání 

písemných stanovisek do 26. 8. 2011. Další jednání je plánováno na 9.9.2011. 

PS G7 9. 9. 2011 Proposal for a Regulation (EU) No …/… of the 

European Parliament and of the Council amending 

Regulation (EC) No 648/2004 as regards the use of 

phosphates and other phosphorous compounds in 

household laundry detergents 

Klára Popadičová 

(ÚNMZ)  

PS diskutovala kompromisní návrh PPRES WD-27 týkající se vyjádření omezení obsahu 

fosforu a jeho sloučenin v pracích prášcích určených pro domácnost – většina ČS tento 

návrh podpořila s tím, že preferují jako referenční hodnotu pro stanovení standardní prací 

dávky použít „tvrdou vodu“. PLPRES zapracuje tento návrh do nového dokumentu, 

připomínky ČS budou zaznamenány formou poznámek pod čarou. 
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- Continued examination 

(Document 12043/2/11 REV 2 MI 324 ENV 581 

CHIMIE 37 COMPET 338 ENT 153 CODEC 1100)  

PS dále vyjádřila ochotu zabývat se rozšířením oblasti působnosti návrhu na detergenty 

pro myčky na nádobí. Proti jakékoliv diskusi na toto téma je pouze UK. 

Provedení posouzení dopadů před zavedením omezení preferuje: CZ, BE, LV, BG, DK, 

GR, RO. Akceptace návrhu (za podmínky vyškrtnutí odkazu na tvrdost vody a stanovení 

lhůty pro nabytí účinnosti): IT, DE, PT, MT, FR, CY. Flexibilní: NL. Výhradu 

k přezkumu: SE, IR, FI (positivní výhrada k přezkumu). 

PS G7 16. 9. 2011 Proposal for a Regulation (EU) No …/… of the 

European Parliament and of the Council amending 

Regulation (EC) No 648/2004 as regards the use of 

phosphates and other phosphorous compounds in 

household laundry detergents 

- Continued examination 

(Document 13768/11 MI 400 ENV 660 CHIMIE 52 

COMPET 375 ENT 180 CODEC 1381) 

Lucie Hertlová 

(SZB), Jindra 

Sisrová (MŽP) 

PS diskutovala kompromisní návrhy PPRES WD-35 a návrh DK WD 36 týkající se 

rozšíření působnosti nařízení o detergenty do myček. PLPRES informoval o rozeslání 

emailu ohledně kompromisního návrhu k začátku jednání o rozšíření působnosti nařízení 

o detergenty do myček a vyzval ČS, které nesouhlasí s rozšířením působnosti, aby do 12 

hodin v pondělí 19. 9. 2011 toto sdělili PRES. 

CRP I 28. 9. 2011  Proposal for a Regulation (EU) No …/… of the 

European Parliament and of the Council amending 

Regulation (EC) No 648/2004 as regards the use of 

phosphates and other phosphorous compounds in 

household laundry detergents (First reading) 

(Legislative deliberation) = Preparation for the 

informal trilogue 

SZB Problematickým bodem je snaha některých ČS (především DE, FR, SE a IT), 

podporovaná EP, rozšířit návrh novely nařízení, oproti původnímu návrhu EK, o limity 

obsahu fosforečnanů a dalších sloučenin fosforu v mycích prostředcích pro domácí 

myčky nádobí (původní návrh EK se týká pouze domácích prostředků na praní). EP 

uvedl, že je pro ně otázka rozšíření rozsahu působnosti návrhu nařízení o detergenty do 

myček nádobí zásadní a že od své pozice neustoupí a to i za cenu 2. čtení. UK, AT, BG, 

PT nejsou vůbec ochotny toto rozšíření působnosti akceptovat (nebylo k němu 

vypracováno posouzení dopadů). 

PL PRES předkládá CRPI kompromisní návrh, který zavádí „indikativní limity“ pro 

omezení obsahu fosforu v detergentech pro domácí myčky na nádobí a „indikativní 

lhůty“ pro nabytí účinnosti tohoto omezení (v Příloze VI a). Čl. 16 detailně stanovuje 

postup, kterým by měly být pravidla pro detergenty pro myčky nádobí 

potvrzeny/změněny.  

ČR považuje tento kompromis z hlediska lepší regulace za velmi špatný, nicméně je 

ochotna jej jako nejzazší možnost akceptovat. Datum aplikovatelnosti a výše limitu pro 

detergenty pro domácí myčky nádobí uvedené v Příloze VIa jsou pouze indikativní a 

pokud nebudou opodstatněny dopadovou studií a potvrzeny legislativním aktem Rady a 

EP nebudou aplikovány. 
Na základě debaty na Coreperu byl mandát pro neformální trialog s EP upraven o 

drobné změny (návrh BE) a takto upravený schválen.  

CRP I 14. 10. 2011 Proposal for a Regulation (EU) No …/… of the 

European Parliament and of the Council amending 

Regulation (EC) No 648/2004 as regards the use of 

phosphates and other phosphorous compounds in 

household laundry detergents (First reading) 

(Legislative deliberation) 
= Presidency briefing on the outcome of the 

informal trilogue 

SZB Coreper byl informován o výsledku neformálního trialogu s EP dne 12. 10. Na jednání 

bylo potvrzeno, že problematickými body budou stanovení limitu pro obsah fosforu 

v prostředcích pro domácí myčky nádobí a datum vstupu tohoto limitu v účinnost. EP 

potvrdil, že je ochoten s Radou vyjednávat a případně odložit hlasování v plénu na konec 

listopadu 2011. V pátek by se mělo uskutečnit technické jednání EK, EP a Rady. Dne 19. 

10. by pak měl být Coreper informován o výsledku tohoto jednání a zároveň by měl 

projednat mandát na další trialog s EP. Tento by se měl, podle výsledků jednání příštího 

Coreperu a ochoty ČS pokračovat v jednání, uskutečnit 24. nebo 25. 10. 



Pracovní 

orgán 

Rady EU 

Datum 

jednání 

Projednávané dokumenty 
(název uváděn v jazyce rozesílané pozvánky 

z důvodu snadnějšího vyhledávání v Extranetu 

apod.) 

Účastník Stručný popis stavu projednávání 

 
CRP I 19. 10. 2011 Proposal for a Regulation (EU) No …/… of the 

European Parliament and of the Council amending 

Regulation (EC) No 648/2004 as regards the use of 

phosphates and other phosphorous compounds in 

household laundry detergents (First reading) 

(Legislative deliberation) 
-Preparation for the next informal trilogue 

15483/11 MI 493 ENV 775 CHIMIE 67 COMPET 

444 ENT 214 CODEC 1681 

SZB Coreper projednal návrh kompromisu předsednictví, který se výhradně zabýval otázkou 

stanovení limitu fosforečnanů a dalších sloučenin fosforu v detergentech pro domácí 

myčky nádobí. Na základě projednání návrhu Coreperem byl mandát upraven podle 

návrhu UK v tom smyslu, že EK vypracuje zhodnocení do konce roku 2014 (oproti 

původně stanovenému datu v návrhu předsednictví 2015) a nejpozději do 1. 7. 2015 

(oproti 1. 7. 2016) případně vydá v závislosti na výsledek zhodnocení nový legislativní 

návrh měnící limity v Příloze VIa. S mandátem stále nemohly vyslovit souhlas delegace 

BG a CZ, které nesouhlasí se stanovením závazných limitů fosforu v produktech již nyní, 

kdy k těmto závazným limitům dosud neexistují dostatečné informace.  

CRP  I 9.11.2011 Proposal for a Regulation (EU) No …/… of the 

European Parliament and of the Council amending 

Regulation (EC) No 648/2004 as regards the use of 

phosphates and other phosphorous compounds in 

household laundry detergents (First reading) 

(Legislative deliberation) 
- Presidency briefing on the outcome of the 

informal trilogue  

 

SZB PL PRES informovalo o úspěšném průběhu neformálního trialogu dne 9. 11. EP 

s jednou výjimkou akceptoval pozici Rady tak, jak byla obsažena v mandátu pro 

PL PRES na druhý trialog. EP nesouhlasil navrženými daty v mandátu Rady pro 

vstup omezení fosforečnanů v detergentech v platnost (v Příloze VIa). Pro 

detergenty pro domácí pračky požaduje pevně stanovené datum, a to 30. 6. 2013 

(oproti Radou navrženým 18 měsícům od vstupu nařízení v platnost rozdíl asi 3 

měsíce) a pro detergenty pro domácí myčky nádobí požaduje 1. 1. 2017 (Rada 

navrhovala 1. 1. 2018, tedy o rok dříve). Na jednání Coreperu dne 15. 11. bude 

Coreperu předložen finální text za cílem shody.  
CRP I 15. 11. 2011 Proposal for a Regulation (EU) No …/… of the 

European Parliament and of the Council amending 

Regulation (EC) No 648/2004 as regards the use of 

phosphates and other phosphorous compounds in 

household laundry detergents (First reading) 

(Legislative deliberation) 
= Analysis of the final compromise text with 

a view to agreement 
16655/11 MI 557 ENV 858 CHIMIE 80 COMPET 

500 ENT 237 CODEC 195 

SZB Coreper projednal finální kompromis předsednictví s cílem nalezení shody s EP k tomuto 

předpisu v rámci prvního čtení. PL PRES předložilo kompromis jako celek („take it or 

leave it“), nebylo tedy otevřené k dalším modifikacím textu. Delegace ES, IT, BE, UK, 

IE a LV sice vyjádřily nesouhlas s nedodržením principů lepší regulace a s dalším 

navrženým posunutím dat pro vstup limitu fosforů v účinnost pro oba typy detergentů, 

nicméně vyjádřily ochotu kompromis podpořit. CZ (v souladu s pozicí k mandátu na 

druhý trialog) uvedla, že není v pozici předkládaný kompromis podpořit. EK v zájmu 

kompromisu textu podpořila, nicméně předloží tři deklarace (politování k nerespektování 

principů lepší regulace; uvedení do souladu s implementačními akty; nesouhlas ke změně 

přílohy VIa řádným legislativním postupem, EK by preferovala delegované akty). PL 

PRES shrnulo debatu s tím, že bylo dosaženo shody nad finálním kompromisním 

návrhem. Následovat bude zaslání dopisu s textem kompromisu Evropskému parlamentu 

s cílem shody v prvním čtení.  

Zveřejněno v OJ EU L 94 dne 30. 03. 2012 jako Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 259/2012 ze dne 14. března 2012 , kterým se mění 

nařízení (ES) č. 648/2004, pokud jde o používání fosforečnanůa jiných sloučenin fosforu v pracích prostředcích pro spotřebitele a v detergentech 

určených pro automatické myčky nádobí pro spotřebitele Text s významem pro EHP. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0259&qid=1396866099857&from=CS

