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Alteração 12
Vittorio Prodi, Julie Girling

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Nos termos do artigo 16.º do 
Regulamento (CE) n.º 648/2004, a 
Comissão avaliou a utilização de fosfatos 
em detergentes no Relatório ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu relativo à 
utilização de fosfatos6. Após uma análise 
mais aprofundada, a Comissão concluiu 
que a utilização de fosfatos em detergentes 
para a roupa de uso doméstico deve ser 
limitada no sentido de reduzir a 
contribuição dos fosfatos provenientes de 
detergentes para os riscos de eutrofização e 
de reduzir os custos da remoção dos 
fosfatos em estações de tratamento de 
águas residuais. Estas poupanças em 
termos de custo compensam os custos da 
reformulação dos detergentes para a roupa 
de uso doméstico com alternativas aos 
fosfatos.

(1) Nos termos do artigo 16.º do 
Regulamento (CE) n.º 648/2004, a 
Comissão avaliou a utilização de fosfatos 
em detergentes no Relatório ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu relativo à 
utilização de fosfatos6. Após uma análise 
mais aprofundada, a Comissão concluiu 
que a utilização de fosfatos em detergentes 
para a roupa de uso doméstico deve ser 
limitada no sentido de reduzir a 
contribuição dos fosfatos provenientes de 
detergentes para os riscos de eutrofização e 
de reduzir os custos da remoção dos 
fosfatos em estações de tratamento de 
águas residuais. Estas poupanças em 
termos de custo compensam os custos da 
reformulação dos detergentes para a roupa 
de uso doméstico com alternativas aos 
fosfatos. Todavia, afigura-se 
absolutamente necessário proceder à 
adopção de tecnologias e equipamento 
conexo destinado a recuperar o fósforo, a 
fim de fazer face à exiguidade deste 
elemento.

Or. en

Alteração 13
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) As alternativas eficazes aos detergentes 
para a roupa de uso doméstico à base de 
fosfatos exigem pequenas quantidades de 
outros compostos fosforados, 
nomeadamente fosfonatos, os quais, se 
utilizados em quantidades cada vez 
maiores, podem dar origem a preocupações 
em termos ambientais.

(2) As alternativas eficazes aos detergentes 
de uso doméstico à base de fosfatos exigem 
actualmente pequenas quantidades de 
outros compostos fosforados, 
nomeadamente fosfonatos, ou outros co-
adjuvantes como os policarboxilatos. 
Estas substâncias não são facilmente 
biodegradáveis. No seu parecer de 29 de 
Maio de 2007 intitulado "Non surfactant 
Organic Ingredients and Zeolite-based 
Detergents" (Ingredientes orgânicos não 
tensioactivos e detergentes à base de 
zeólito), o comité científico dos riscos para 
a saúde e o ambiente constatou que as 
informações disponíveis não permitiam 
excluir um risco potencial ligado a estas 
substâncias e recomendava a 
disponibilização de informações 
suplementares para uma avaliação de 
riscos mais aprofundada e mais completa. 
Se estas substâncias fossem utilizadas em 
quantidades cada vez maiores, em razão da 
limitação imposta à utilização de fosfatos, 
tal poderia dar origem a preocupações em 
termos ambientais.

Or. en

Justificação

A utilização de co-adjuvantes aplica-se actualmente não apenas aos detergentes para a roupa 
de uso doméstico mas também aos detergentes para máquinas de lavar louça de uso 
doméstico. Afigura-se importante remeter para os resultados da investigação do comité 
científico em causa da Comissão Europeia, segundo os quais os co-adjuvantes podem 
também acarretar problemas ambientais, bem como para a recomendação do comité daí 
resultante, que apela à disponibilização de informações adicionais.

Alteração 14
Julie Girling

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) As alternativas eficazes aos detergentes 
para a roupa de uso doméstico à base de 
fosfatos exigem pequenas quantidades de 
outros compostos fosforados, 
nomeadamente fosfonatos, os quais, se 
utilizados em quantidades cada vez 
maiores, podem dar origem a 
preocupações em termos ambientais.

(2) As alternativas eficazes aos detergentes 
para a roupa de uso doméstico à base de 
fosfatos exigem pequenas quantidades de 
outros compostos fosforados, 
nomeadamente fosfonatos, os quais 
desempenham uma função muito 
específica e crucial, muito diferente da 
dos fosfatos, e que se encontram presentes 
em quantidades tão mínimas que não 
existem até à data provas irrefutáveis de 
eventuais incidências negativas no meio 
aquático.

Or. en

Alteração 15
Sabine Wils

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As alternativas eficazes aos detergentes 
para a roupa de uso doméstico à base de 
fosfatos exigem pequenas quantidades de 
outros compostos fosforados, 
nomeadamente fosfonatos, os quais, se 
utilizados em quantidades cada vez 
maiores, podem dar origem a preocupações 
em termos ambientais.

(2) As alternativas eficazes aos detergentes 
para a roupa de uso doméstico à base de 
fosfatos exigem pequenas quantidades de 
outros compostos fosforados, 
nomeadamente fosfonatos, os quais, se 
utilizados em quantidades cada vez 
maiores, podem dar origem a preocupações 
em termos ambientais, sobretudo para as 
águas e sedimentos aquáticos, razão pela 
qual poderiam desde já constituir objecto 
de um estudo a encomendar pela 
Comissão.

Or. de

Alteração 16
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Não é adequado alargar as limitações 
da utilização de fosfatos e outros 
compostos fosforados presentes nos 
detergentes para a roupa de uso 
doméstico aos detergentes para máquinas 
de lavar louça de uso doméstico ou aos 
detergentes industriais e institucionais 
devido ao facto de não existirem ainda 
alternativas técnica e economicamente 
viáveis à utilização de fosfatos naqueles 
detergentes.

Suprimido

Or. lt

Alteração 17
Sabine Wils

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Não é adequado alargar as limitações 
da utilização de fosfatos e outros 
compostos fosforados presentes nos 
detergentes para a roupa de uso doméstico 
aos detergentes para máquinas de lavar 
louça de uso doméstico ou aos detergentes 
industriais e institucionais devido ao facto 
de não existirem ainda alternativas 
técnica e economicamente viáveis à
utilização de fosfatos naqueles detergentes.

(5) Já estão disponíveis no mercado 
detergentes eficazes para máquinas de 
lavar louça de uso doméstico com uma 
concentração de fósforo limitada. 

É, por isso, adequado alargar as limitações 
da utilização de fosfatos e outros 
compostos fosforados presentes nos 
detergentes para a roupa de uso doméstico 
aos detergentes para máquinas de lavar 
louça de uso doméstico. Uma vez que as 
condições técnicas e económicas para a
utilização de fosfatos em detergentes de 
uso industrial ou institucional são 
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diferentes das condições aplicáveis a uma 
utilização doméstica, é necessário ter em 
conta períodos mais longos de 
ajustamento no momento da introdução 
de valores-limite nesta área.

Or. de

Justificação

Embora as condições aplicáveis a um uso industrial sejam diferentes das condições existentes 
em caso de uso doméstico, esta área deveria também prestar um contributo para a redução 
do uso de compostos fosforados.

Alteração 18
Julie Girling

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Não é adequado alargar as limitações 
da utilização de fosfatos e outros 
compostos fosforados presentes nos 
detergentes para a roupa de uso 
doméstico aos detergentes para máquinas 
de lavar louça de uso doméstico ou aos 
detergentes industriais e institucionais 
devido ao facto de não existirem ainda 
alternativas técnica e economicamente 
viáveis à utilização de fosfatos naqueles 
detergentes.

(5) Embora até à presente data só exista 
um número restrito de fórmulas para 
máquinas de lavar louça no comércio, é 
possível que, graças à inovação rápida e à 
concorrência no sector, estejam 
disponíveis a breve trecho no comércio 
detergentes sem fosfatos para máquinas 
de lavar louça. É, portanto, adequado 
considerar a introdução de uma proibição 
de fosfatos, no decurso da próxima 
década, em fórmulas destinadas a 
máquinas de lavar louça de uso 
doméstico.

Or. en

Alteração 19
Frédérique Ries

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) Não é adequado alargar as limitações 
da utilização de fosfatos e outros 
compostos fosforados presentes nos 
detergentes para a roupa de uso doméstico 
aos detergentes para máquinas de lavar 
louça de uso doméstico ou aos detergentes 
industriais e institucionais devido ao facto 
de não existirem ainda alternativas técnica 
e economicamente viáveis à utilização de 
fosfatos naqueles detergentes.

(5) Não é adequado alargar as limitações 
da utilização de fosfatos e outros 
compostos fosforados presentes nos 
detergentes para a roupa de uso doméstico 
aos detergentes para máquinas de lavar 
louça de uso doméstico ou aos detergentes 
industriais e institucionais devido ao facto 
de não existirem ainda alternativas técnica 
e economicamente viáveis à utilização de 
fosfatos naqueles detergentes. No entanto, 
afigura-se adequado que os fosfatos sejam 
excluídos dos novos critérios de atribuição 
do rótulo ambiental, tanto para os 
detergentes utilizados nas máquinas de 
lavar louça como nas máquinas de lavar 
roupa.

Or. fr

Justificação

Cumpre saudar o facto de os novos critérios de atribuição do rótulo ambiental para os 
detergentes fixados pela Comissão Europeia excluírem explicitamente os fosfatos. Tal vem 
corrigir uma política algo discutível: até à data, o rótulo ecológico tolerava detergentes para 
máquinas de lavar louça com menos de 10 gramas de fosfatos por ciclo, bem como 
detergentes para máquinas de lavar com menos de 25 gramas por ciclo.

Alteração 20
Julie Girling

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Importa prever a aplicação diferida da 
restrição estabelecida no presente 
regulamento por forma a permitir aos 
operadores, em especial às pequenas e 
médias empresas, a reformulação dos 
respectivos detergentes para a roupa de uso 
doméstico à base de fosfatos utilizando 
alternativas durante o seu ciclo normal de 

(9) Importa prever a aplicação diferida da 
proibição estabelecida no presente 
regulamento por forma a permitir aos 
operadores, em especial às pequenas e 
médias empresas, a reformulação dos 
respectivos detergentes para a roupa de uso 
doméstico à base de fosfatos utilizando 
alternativas durante o seu ciclo normal de 
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reformulação, com o objectivo de 
minimizar os custos.

reformulação, com o objectivo de 
minimizar os custos.

Or. en

Alteração 21
Bill Newton Dunn

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Os Estados-Membros são, todavia, 
obrigados a respeitar a Directiva 
200/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Outubro de 2000, que 
estabelece um quadro de acção 
comunitária no domínio da política da 
água1, pondo em marcha sistemas de 
adequados e apropriados de tratamento 
das águas e, nomeadamente, dotando as 
estações de tratamento de uma fase de 
tratamento terciária, nos termos do 
disposto da Directiva 91/271/CEE do 
Conselho, de 21 de Maio de 1991, relativa 
ao tratamento de águas residuais 
urbanas2. Tal é vital para ajudar a 
preservar a boa qualidade das águas 
europeias e, especificamente, a reduzir a 
descarga de fosfatos em fontes pontuais.
1 JO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
1 JO L 135 de 30.5.1991, p. 40.

Or. en

Alteração 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(9-B) O plano de acção para o Mar 
Báltico (HELCOM) adoptado em 15 de 
Novembro de 2007 e a comunicação da 
Comissão, de 10 de Junho de 2009, sobre 
a estratégia da União na região do Mar 
Báltico, evidenciam que, a fim de reduzir 
os níveis perigosos de eutrofização do 
Mar Báltico, importa substituir de forma 
adequada os fosfatos contidos nos 
detergentes para a roupa de uso 
doméstico por outras substâncias e 
reduzir as descargas de nutrientes 
(nomeadamente fosfatos) no mar, sendo 
que estas medidas seriam também eficazes 
para efeitos de redução da eutrofização 
noutros mares.

Or. lt

Alteração 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-C) Dado que os fosfatos contidos nos 
detergentes para a roupa de uso 
doméstico representam apenas uma 
pequena proporção dos fosfatos 
responsáveis pela eutrofização dos mares, 
o volume de fosfatos nos mares 
provenientes de outras fontes deve ser 
reduzido drasticamente, a fim de proteger 
o ambiente marinho.

Or. lt

Alteração 24
Julie Girling
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Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Artigo 1 – n.º 2 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– limitações ao teor de fosfatos e outros 
compostos fosforados em detergentes.

– limitações ou proibições ao teor de 
fosfatos e outros compostos fosforados em 
detergentes.

Or. en

Alteração 25
Bill Newton Dunn

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode adoptar, por meio de 
actos delegados, nos termos dos artigos
13.º-A, 13.º-B e 13.º-C, as alterações 
necessárias para adaptar os anexos ao 
progresso científico e técnico. A Comissão 
deve, sempre que possível, utilizar as 
normas europeias.

1. A Comissão tem poderes para adoptar, 
por meio de actos delegados, nos termos do 
artigo 13.º- A, as alterações necessárias 
para adaptar os anexos ao progresso 
científico e técnico. A Comissão deve, 
sempre que possível, utilizar as normas 
europeias.

2. A Comissão pode adoptar, por meio de 
actos delegados, nos termos dos artigos
13.º-A, 13.º-B e 13.º-C, alterações aos 
anexos do presente regulamento no que se 
refere aos detergentes à base de solventes.

2. A Comissão tem poderes para adoptar, 
por meio de actos delegados, nos termos do 
artigo 13.º-A, as alterações necessárias 
aos anexos do presente regulamento no que 
se refere aos detergentes à base de 
solventes.

3. Sempre que o Comité Científico dos 
Produtos Cosméticos e dos Produtos Não 
Alimentares estabeleça limites de 
concentração individuais com base no risco 
para os ingredientes alergénicos utilizados 
em perfumaria, a Comissão deve, nos 
termos dos artigos 13.º-A, 13.º-B e 13.º-C, 
adaptar em conformidade o limite de 
0,01% definido no anexo VII, secção A.

3. Sempre que o Comité Científico dos 
Produtos Cosméticos e dos Produtos Não 
Alimentares estabeleça limites de 
concentração individuais com base no risco 
para os ingredientes alergénicos utilizados 
em perfumaria, a Comissão deve, nos 
termos do artigo 13.º-A, ter poderes para 
adaptar, em conformidade o limite de 
0,01% definido no anexo VII, secção A
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Or. en

Alteração 26
Bill Newton Dunn

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Artigos 13-A, 13-B e 13-C

Texto da Comissão Alteração

(6) São inseridos os seguintes artigos 13.º-
A, 13.º-B e 13.º-C:

(6) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 13.º-A «Artigo 13.º-A
Exercício da delegação Exercício da delegação

1. O poder de adoptar os actos delegados 
referidos no artigo 13.º é conferido à 
Comissão por um período indeterminado.

1. O poder de adoptar os actos delegados 
referidos no artigo 13.º é conferido à 
Comissão nas condições estipuladas no 
presente artigo.

1-A. O poder de adoptar actos delegados 
referidos no artigo 13.º é conferido à 
Comissão por um período indeterminado 
a contar de...*
1-B. O poder de adoptar actos delegados 
referido no artigo 13.º pode ser revogado 
em qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes especificados nessa decisão. 
Entra em vigor no dia seguinte ao da 
publicação da decisão no Jornal Oficial 
da União Europeia ou numa data 
posterior especificada na mesma, mas não 
afecta a validade dos actos delegados já 
em vigor.

2. Assim que adoptar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

2. Assim que adoptar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

3. O poder de adoptar actos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas nos artigos 13.º-B 
e 13.º-C.

3. Um acto delegado adoptado nos termos 
do artigo 13.º apenas entrará em vigor se 
o Parlamento Europeu ou o Conselho não 
manifestar a sua oposição no prazo de 
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dois meses a contar da notificação do 
referido acto ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes da expiração desse 
acto, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
tencionam opor-se.  Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prolongado por dois meses.
*JO: inserir data da entrada em vigor do 
presente regulamento." 

Artigo 13.º-B
Revogação da delegação

1. A delegação de poderes referida no 
artigo 13.º pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho.
2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir se 
tenciona revogar a delegação de poderes 
informa a outra instituição e a Comissão, 
num prazo razoável, antes de tomar a 
decisão final, indicando os poderes 
delegados que poderão ser objecto de 
revogação bem como os possíveis motivos 
da mesma.
3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes especificados nessa 
decisão. Entra em vigor imediatamente ou 
numa data posterior especificada na 
mesma, mas não afecta os actos delegados 
já em vigor. A decisão de revogação é 
publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Artigo 13.º-C
Objecções aos actos delegados

1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este
prazo é prolongado por um mês. 
2. Se, no termo deste prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
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delegado, este é publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia e entra em 
vigor na data nele indicada. Se o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
tencionam formular objecções, o acto 
delegado pode ser publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia e entrar em 
vigor antes do termo do referido prazo.
3. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objecções ao acto 
delegado, este último não entra em vigor. 
A Instituição que formular objecções ao 
acto delegado expõe os motivos das 
mesmas.»

Or. en

Alteração 27
Rovana Plumb

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Artigo 13-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prolongado por um mês.

1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prolongado por dois meses.

Or. ro

Alteração 28
Julie Girling

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Artigo 14 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

«Os Estados-Membros podem manter ou 
estabelecer normas nacionais relativas a 
restrições ao teor de fosfatos e outros 
compostos fosforados em detergentes para 
os quais não estejam previstas restrições a 
esse teor no anexo VI-A, sempre que tal se 
justifique por questões de protecção do 
meio aquático e sempre que existam 
alternativas técnica e economicamente 
viáveis.»

Os Estados-Membros podem manter 
normas nacionais relativas a limitações ao 
teor de fosfatos e outros compostos 
fosforados em detergentes para os quais 
não estejam previstas limitações a esse teor 
no anexo VI-A, sempre que tal se justifique 
por questões de protecção do meio 
aquático e sempre que existam alternativas 
técnica e economicamente viáveis.

Or. en

Alteração 29
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Artigo 16 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de Dezembro de 2013, a Comissão 
deve avaliar, apresentando um relatório 
ao Conselho e ao Parlamento Europeu, 
sobre a utilização de fosfatos e 
policarboxilatos em detergentes e, se tal se 
justificar, apresentar uma proposta 
legislativa com vista à sua eliminação 
gradual ou restrição a aplicações 
específicas.

Or. en

Justificação

Em conformidade com as recomendações do comité científico da Comissão Europeia, é 
necessária ulterior avaliação dos fosfatos e policarboxilatos, na medida em que não pode ser 
excluído um risco para o ambiente. A sua utilização deve, por isso, ser revista pela Comissão.



PE464.931v02-00 16/24 AM\867925PT.doc

PT

Alteração 30
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de Dezembro de 2014, a Comissão 
deve avaliar, apresentando um relatório ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu, a 
utilização de fosfatos e outros compostos 
fosforados em detergentes para máquinas 
de lavar louça de uso doméstico e, se tal se 
justificar, apresentar uma proposta 
legislativa com vista à sua eliminação 
gradual ou restrição a aplicações 
específicas.»

Até 31 Dezembro de 2016, a Comissão 
deve avaliar, apresentando um relatório ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu, a 
utilização de fosfatos e outros compostos 
fosforados em detergentes industriais e 
institucionais e, se tal se justificar, 
apresentar uma proposta legislativa com 
vista à sua eliminação gradual ou restrição 
a aplicações específicas.

Or. en

Justificação

É apropriado examinar a utilização de fosfatos e outros compostos fosforados em detergentes 
industriais e institucionais, a fim de assegurar uma abordagem coerente.

Alteração 31
Christa Klaß

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de Dezembro de 2014, a Comissão 
deve avaliar, apresentando um relatório ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu, a 
utilização de fosfatos e outros compostos 
fosforados em detergentes para máquinas 
de lavar louça de uso doméstico e, se tal se 
justificar, apresentar uma proposta 
legislativa com vista à sua eliminação 
gradual ou restrição a aplicações 

Até 31 de Dezembro de 2014, a Comissão 
deve avaliar, apresentando um relatório ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu, a 
utilização de fosfatos e outros compostos 
fosforados em detergentes para máquinas 
de lavar louça de uso doméstico e, se tal se 
justificar, apresentar uma proposta 
legislativa com vista à sua eliminação ou 
restrição a aplicações específicas. Este 
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específicas. relatório deve avaliar o impacto das 
substâncias químicas utilizadas em 
fórmulas isentas de fosfatos, consumo de 
água e energia, na fase de utilização pelo 
consumidor (ciclo de lavagem), aspectos 
relacionados com a higiene, os custos 
económicos para os consumidores e os 
custos de reformulação e impacto nas 
PME.

Or. de

Alteração 32
Frédérique Ries

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de Dezembro de 2014, a Comissão 
deve avaliar, apresentando um relatório ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu, a 
utilização de fosfatos e outros compostos 
fosforados em detergentes para máquinas 
de lavar louça de uso doméstico e, se tal se 
justificar, apresentar uma proposta 
legislativa com vista à sua eliminação 
gradual ou restrição a aplicações 
específicas.

Até 31 Dezembro de 2013, a Comissão 
deve avaliar, apresentando um relatório ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu, a 
utilização de fosfatos e outros compostos 
fosforados em detergentes para máquinas 
de lavar louça de uso doméstico com base 
num estudo dobre o ciclo de vida dos 
referidos detergentes e tendo em conta a 
não toxicidade e a eficácia dos 
sucedâneos.  Se tal se justificar, apresenta
uma proposta legislativa com vista à sua 
eliminação gradual ou restrição a 
aplicações específicas.

Or. fr

Justificação

No quadro da troca de pontos de vista em comissão parlamentar, em 18 de Abril de 2011, o 
representante da Comissão Europeia explicou claramente que, face ao estado actual dos 
conhecimentos científicos e à qualidade variável das águas europeias, mais ou menos 
calcárias segundo as regiões, nada justifica nesta fase uma proibição dos fosfatos nos 
detergentes para máquinas de lavar louça.
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Alteração 33
Rovana Plumb

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de Dezembro de 2014, a Comissão 
deve avaliar, apresentando um relatório ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu, a 
utilização de fosfatos e outros compostos 
fosforados em detergentes para máquinas 
de lavar louça de uso doméstico e, se tal se 
justificar, apresentar uma proposta 
legislativa com vista à sua eliminação 
gradual ou restrição a aplicações 
específicas.

Até 31 Dezembro de 2016, a Comissão 
deve avaliar, apresentando um relatório ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu, a 
utilização de fosfatos e outros compostos 
fosforados em detergentes industriais e 
institucionais e, se tal se justificar, 
apresentar uma proposta legislativa com 
vista à sua eliminação gradual ou restrição 
a aplicações específicas.

Or. ro

Alteração 34
Sabine Wils

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de Dezembro de 2014, a Comissão 
deve avaliar, apresentando um relatório 
ao Conselho e ao Parlamento Europeu, a 
utilização de fosfatos e outros compostos 
fosforados em detergentes para máquinas 
de lavar louça de uso doméstico e, se tal se 
justificar, apresentar uma proposta 
legislativa com vista à sua eliminação 
gradual ou restrição a aplicações 
específicas.

Até 31 de Dezembro de 2014, a Comissão 
deve avaliar o desempenho ambiental de 
alternativas aos detergentes para a roupa 
e para máquinas de lavar louça de uso 
doméstico à base de fosfatos, 
nomeadamente em relação ao seu impacto 
em estações de tratamento de águas 
residuais, bem como nas águas e nos 
sedimentos aquáticos e, se tal se justificar, 
apresentar uma proposta legislativa com 
vista à eliminação gradual da utilização de 
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fosfatos e de outros compostos fosforados 
em detergentes para a roupa e para 
máquinas de lavar louça de uso doméstico 
ou restrição a aplicações específicas.

Or. de
Alteração 35
Åsa Westlund

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Até 31 Dezembro 2016, a Comissão 
deve avaliar, apresentar um relatório ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu e, se 
for caso disso, uma proposta legislativa 
prevendo um limite de 0,2% de compostos 
fosforados em detergentes para a roupa e 
para máquinas de lavar louça de uso 
doméstico.

Or. en

Justificação

A Comissão deveria, se necessário, propor um limite de 0,2% de compostos fosforados em 
detergentes para a roupa e para máquinas de lavar louça de uso doméstico, a fim de 
salvaguardar uma elevada protecção do ambiente e da saúde humana. Dado que a Suécia já 
aplica este limite, tal deveria também ser possível no resto da UE.

Alteração 36
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Anexo VI-A
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Texto da Comissão

ANEXO VI-A

LIMITAÇÕES AO TEOR DE FOSFATOS E OUTROS COMPOSTOS FOSFORADOS

Detergente Limitações Data a partir da qual a 
limitação se aplica

Detergentes para a roupa 
de uso doméstico

Não serão colocados no 
mercado se o teor total de 
fósforo for igual ou 
superior a 0,5% em peso 

1 de Janeiro de 2013

Alteração

ANEXO VI-A

LIMITAÇÕES AO TEOR DE FOSFATOS E OUTROS COMPOSTOS FOSFORADOS

Detergente Limitações Data a partir da qual a 
limitação se aplica

Detergentes para a roupa 
de uso doméstico

Não serão colocados no 
mercado se o teor total de 
fósforo for igual ou 
superior a 0,4 % em peso 
ou igual ou superior a 0,4 
gramas por carga normal 
de uma máquina de 
lavar, como previsto na 
secção B do Anexo VII, 
consoante aquela que for 
menos elevada

1 de Janeiro de 2013

Detergentes para 
máquinas de lavar louça 
de uso doméstico

Não serão colocados no 
mercado se o teor total de 
fósforo for igual ou 
superior a 0,5% em peso 

1 de Janeiro de 2014

Or. en

Justificação

É desejável proceder à compactação, apesar de este método já ter provavelmente atingido os 
seus limites. Não se trata portanto de impedir um aumento da compactação mas sim de 
generalizar a prática. Uma limitação expressa em percentagem, inspirada no objectivo do 
Reino Unido, deveria, por conseguinte, ser acompanhada de uma limitação em gramas. 

Convém limitar a utilização de fosfatos e de outros compostos fosforados igualmente nos 
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detergentes para máquinas de lavar louça. Dado que a substituição se processa de uma 
forma mais lenta no caso dos detergentes para a roupa, justifica-se prever um período de 
tempo mais longo. Todavia, como já se encontram disponíveis alternativas no mercado, 
graças a empresas de grandes dimensões e a PME, um ano suplementar deveria ser 
suficiente. 

Alteração 37
Bill Newton Dunn

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Anexo VI-A

Texto da Comissão

LIMITAÇÕES AO TEOR DE FOSFATOS E OUTROS COMPOSTOS 
FOSFORADOS

Detergente Limitações Data a partir da 
qual a limitação se 
aplica

Detergentes para a 
roupa de uso doméstico

Não serão colocados no mercado se 
o teor total de fósforo for igual ou 
superior a 0,5% em peso

1 de Janeiro de 
2013

Alteração

LIMITAÇÕES AO TEOR DE FOSFATOS E OUTROS COMPOSTOS 
FOSFORADOS

Detergente Limitações Data a partir da 
qual a limitação se 
aplica

Detergentes para a 
roupa de uso doméstico

Não serão colocados no mercado se 
o teor total de fósforo for igual ou 
superior a 0,5 gramas por carga 
normal de uma máquina de lavar, 
como previsto na secção B do 
Anexo VII 

1 de Janeiro de 
2013

Detergentes para 
máquinas de lavar 
louça de uso doméstico

Não serão colocados no mercado 
se o teor total de fósforo for igual 
ou superior a 0,5 gramas por 
dosagem normal 
A dosagem normal é a dosagem 
recomendada em gramas ou em 
mililitros para louça com um grau 
de sujidade normal, 
independentemente do grau de 

1 de Janeiro de 
2015
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dureza da água, para uma 
máquina de lavar com carga 
máxima de 12 talheres. Esta 
dosagem exclui as recomendações 
de dosagem ou os produtos 
adicionais para a pré-lavagem.
Também exclui os produtos 
abrilhantadores utilizados para o 
último ciclo do programa.

Or. en

Justificação

Certos ingredientes à base de fosfatos são utilizados em menor quantidade nos produtos sem 
fosfatos, tais como os fosfonatos. Em razão de um efeito de concentração nos produtos 
compactados, o limite de 0,5% de fósforo poderá ser ultrapassado. Esta a razão pela qual um 
limite de 0,5 gramas de fósforo por carga normal de máquina de lavar evita impedir uma 
maior concentração, que contribui de forma essencial para a durabilidade.

Convém igualmente limitar a utilização de fosfatos e de outros compostos fosforados nos 
detergentes para máquinas de lavar louça para uso doméstico e de formular esta restrição 
em gramas pelas razões supramencionadas.

Alteração 38
Julie Girling

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Anexo VI-A

Texto da Comissão

Detergente Limitações Data a partir da 
qual a limitação se 
aplica

Detergentes para a 
roupa de uso doméstico

Não serão colocados no mercado se 
o teor total de fósforo for igual ou 
superior a 0,5% em peso 

1 de Janeiro de 
2013

Alteração

Detergente Limitações Data a partir da 
qual a limitação se 
aplica

Detergentes para a 
roupa de uso doméstico

Não serão colocados no mercado se 
o teor total de fósforo for igual ou 

1 de Janeiro de 
2013
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superior a 0,5 gramas por carga 
normal de máquina de lavar roupa

Detergentes para 
máquinas de lavar 
louça de uso doméstico

Não serão colocados no mercado 
se o teor total de fósforo for igual 
ou superior a 0,5% em peso

1 de Janeiro de 
2018

Or. en

Justificação

A decisão de limitar a 0,5 gramas o teor em fósforo nos detergentes para a roupa de uso 
doméstico por carga normal, em vez de 0,5% do peso, encoraja as empresas a compactar de 
forma reforçada os seus produtos, o que constitui um factor-chave da durabilidade. 

Como não existe nenhuma norma relativa a detergentes para máquinas de lavar louça por 
carga normal por lavagem, o limite deve ser fixado em 0,5% por peso.

Alteração39
Sabine Wils

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Anexo VI-A

Texto da Comissão

ANEXO VI-A

LIMITAÇÕES AO TEOR DE FOSFATOS E OUTROS COMPOSTOS FOSFORADOS

Detergente Limitações Data a partir da qual a 
limitação se aplica

Detergentes para a roupa 
de uso doméstico

Não serão colocados no 
mercado se o teor total de 
fósforo for igual ou 
superior a 0,5% em peso 

1 de Janeiro de 2013

Alteração

ANEXO VI-A

LIMITAÇÕES AO TEOR DE FOSFATOS E OUTROS COMPOSTOS FOSFORADOS

Detergente Limitações Data a partir da qual a 
limitação se aplica

Detergentes para a roupa 
de uso doméstico

Não serão colocados no 
mercado se o teor total de 
fósforo for igual ou 
superior a 0,2% em peso 

1 de Janeiro de 2013
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Or. en

Justificação

O limite de 0,2% em peso é aplicado sem problemas na Suécia. Os produtores alemães de 
detergentes para a roupa para uso doméstico abandonaram praticamente a utilização de 
fósforo, ainda que esta utilização não seja totalmente proibida na Alemanha. A União 
deveria definir uma norma para o conjunto dos Estados-Membros, inspirada na experiência 
recolhida por alguns países, como sejam a Suécia e a Alemanha.


