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Amendamentul 12
Vittorio Prodi, Julie Girling

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În temeiul articolului 16 din 
Regulamentul (CE) nr. 648/2004, Comisia 
a evaluat utilizarea fosfaților în detergenți 
în raportul său către Consiliu și 
Parlamentul European privind utilizarea 
fosfaților6. După o analiză aprofundată, 
Comisia a concluzionat că utilizarea 
fosfaților în detergenții de rufe de uz casnic 
ar trebui limitată pentru a se reduce
contribuția fosfaților din detergenți la 
riscurile de eutrofizare și pentru a fi 
diminuate costurile de eliminare a 
fosfaților în stațiile de epurare a apelor 
reziduale. Economiile astfel realizate 
depășesc costul reprezentat de 
reformularea detergenților de rufe de uz 
casnic prin utilizarea unor alternative 
pentru fosfați.

(1) În temeiul articolului 16 din 
Regulamentul (CE) nr. 648/2004, Comisia 
a evaluat utilizarea fosfaților în detergenți 
în raportul său către Consiliu și 
Parlamentul European privind utilizarea 
fosfaților6. După o analiză aprofundată, 
Comisia a concluzionat că utilizarea 
fosfaților în detergenții de rufe de uz casnic 
ar trebui limitată pentru a se reduce 
contribuția fosfaților din detergenți la 
riscurile de eutrofizare și pentru a fi 
diminuate costurile de eliminare a 
fosfaților în stațiile de epurare a apelor 
reziduale. Economiile astfel realizate 
depășesc costul reprezentat de 
reformularea detergenților de rufe de uz 
casnic prin utilizarea unor alternative 
pentru fosfați. Totuși, pentru a răspunde 
problemei pe care o reprezintă penuria de 
fosfor, este esențial să se adopte 
tehnologii și echipamente adecvate pentru 
recuperarea acestui element.

Or. en

Amendamentul 13
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a fi eficiente, alternativele 
pentru detergenții de rufe de uz casnic pe
bază de fosfați trebuie să conțină alți 
compuși ai fosforului în cantități mici, și 

(2) Pentru a fi eficiente, alternativele 
pentru detergenții de uz casnic pe bază de 
fosfați trebuie să conțină alți compuși ai 
fosforului în cantități mici, și anume 
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anume fosfonații care, dacă sunt utilizați în 
cantități mai ridicate, pot deveni nocivi
pentru mediu.

fosfonații sau alți coadjuvanți, precum 
policarboxilații. Aceste substanțe nu sunt 
ușor degradabile. În avizul său din 29 mai 
2007, intitulat „Ingrediente organice 
netensioactive și detergenți pe bază de 
zeoliți” („Non surfactant Organic 
Ingredients and Zeolite-based 
Detergents”), Comitetul științific pentru 
riscurile asupra sănătății și mediului a 
indicat că nu există suficiente informații 
disponibile pentru a exclude un potențial 
risc asociat acestor substanțe și a 
recomandat colectarea unor informații 
suplimentare pentru realizarea unei 
evaluări a riscurilor mai amănunțită și 
completă. Dacă aceste substanțe sunt 
utilizate în cantități mai ridicate ca urmare 
a limitării utilizării fosfaților, acestea pot 
deveni nocive pentru mediu

Or. en

Justificare

Alți coadjuvanți sunt folosiți nu numai în detergenții de rufe de uz casnic, ci și în detergenții 
pentru mașinile de spălat vase automate de uz casnic. Este important să se menționeze 
concluziile comitetului științific competent al Comisiei Europene, conform cărora acești 
coadjuvanți pot genera probleme de mediu, precum și recomandările sale privind colectarea 
unor informații suplimentare.

Amendamentul 14
Julie Girling

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a fi eficiente, alternativele 
pentru detergenții de rufe de uz casnic pe 
bază de fosfați trebuie să conțină alți 
compuși ai fosforului în cantități mici, și 
anume fosfonații care, dacă sunt utilizați 
în cantități mai ridicate, pot deveni nocivi 
pentru mediu.

(2) Pentru a fi eficiente, alternativele 
pentru detergenții de rufe de uz casnic pe 
bază de fosfați trebuie să conțină alți 
compuși ai fosforului în cantități mici, și 
anume fosfonații care îndeplinesc o funcție 
specifică și esențială, foarte diferită de cea 
a fosfaților, și sunt prezenți într-o 
cantitate atât de mică încât, în prezent, nu 
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există nicio dovadă clară a existenței unui 
efect negativ al acestora asupra mediului 
acvatic.

Or. en

Amendamentul 15
Sabine Wils

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a fi eficiente, alternativele 
pentru detergenții de rufe de uz casnic pe 
bază de fosfați trebuie să conțină alți 
compuși ai fosforului în cantități mici, și 
anume fosfonații care, dacă sunt utilizați în 
cantități mai ridicate, pot deveni nocivi 
pentru mediu.

(2) Pentru a fi eficiente, alternativele 
pentru detergenții de rufe de uz casnic pe 
bază de fosfați trebuie să conțină alți 
compuși ai fosforului în cantități mici, și 
anume fosfonații care, dacă sunt utilizați în 
cantități mai ridicate, pot deveni nocivi 
pentru mediu, în special pentru apele 
curgătoare și sedimentele depuse pe 
fundul acestora, de aceea fiind necesară o 
examinare a acestora la inițiativa 
Comisiei.

Or. de

Amendamentul 16
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Nu este adecvată extinderea limitărilor 
privind utilizarea fosfaților și a altor 
compuși ai fosforului în detergenții de 
rufe de uz casnic pentru a include 
detergenții pentru mașinile automate de 
spălat vase de uz casnic sau detergenții 
industriali și instituționali, deoarece nu 
sunt încă disponibile alternative viabile 

eliminat
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din punct de vedere economic și tehnic 
pentru utilizarea fosfaților în tipurile 
respective de detergenți.

Or. lt

Amendamentul 17
Sabine Wils

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Nu este adecvată extinderea limitărilor 
privind utilizarea fosfaților și a altor 
compuși ai fosforului în detergenții de 
rufe de uz casnic pentru a include 
detergenții pentru mașinile automate de 
spălat vase de uz casnic sau detergenții 
industriali și instituționali, deoarece nu 
sunt încă disponibile alternative viabile 
din punct de vedere economic și tehnic 
pentru utilizarea fosfaților în tipurile 
respective de detergenți.

(5) În prezent, pe piață sunt deja 
disponibili detergenți eficienți și cu un 
conținut limitat de fosfor pentru mașinile 
automate de spălat vase de uz casnic.

Astfel, este adecvată extinderea limitărilor 
privind utilizarea fosfaților și a altor 
compuși ai fosforului în detergenții de 
rufe de uz casnic pentru a include 
detergenții pentru mașinile automate de 
spălat vase de uz casnic. Deoarece 
condițiile tehnice și economice pentru 
utilizarea fosfaților în detergenți folosiți 
în domeniul industrial sau instituțional 
diferă de cele pentru uz casnic, la 
introducerea valorilor limită ar trebui să 
se aibă în vedere perioade de adaptare 
mai lungi.

Or. de

Justificare

Sectorul industrial este supus altor condiții decât gospodăriile private, prin urmare acest 
sector ar trebui să contribuie la rândul său la reducerea utilizării compușilor fosforului.
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Amendamentul 18
Julie Girling

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Nu este adecvată extinderea limitărilor 
privind utilizarea fosfaților și a altor 
compuși ai fosforului în detergenții de 
rufe de uz casnic pentru a include 
detergenții pentru mașinile automate de 
spălat vase de uz casnic sau detergenții 
industriali și instituționali, deoarece nu 
sunt încă disponibile alternative viabile 
din punct de vedere economic și tehnic 
pentru utilizarea fosfaților în tipurile 
respective de detergenți.

(5) Deși în prezent există în comerț doar 
un număr redus de formule de detergenți 
care nu conțin fosfați pentru mașinile de 
spălat vase automate, este posibil, datorită 
inovației rapide și concurenței din acest 
sector, ca în viitorul apropiat să fie puse 
la dispoziția publicului produse pentru 
mașinile de spălat vase automate ce nu 
conțin fosfați. Este, prin urmare, oportun 
să se aibă în vedere introducerea în cursul 
următorului deceniu a unei interdicții de 
utilizare a fosfaților în formulele destinate 
mașinilor de spălat vase automate.

Or. en

Amendamentul 19
Frédérique Ries

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Nu este adecvată extinderea limitărilor 
privind utilizarea fosfaților și a altor 
compuși ai fosforului în detergenții de rufe 
de uz casnic pentru a include detergenții 
pentru mașinile automate de spălat vase de 
uz casnic sau detergenții industriali și 
instituționali, deoarece nu sunt încă 
disponibile alternative viabile din punct de 
vedere economic și tehnic pentru utilizarea 
fosfaților în tipurile respective de 
detergenți.

(5) Nu este adecvată extinderea limitărilor 
privind utilizarea fosfaților și a altor 
compuși ai fosforului în detergenții de rufe 
de uz casnic pentru a include detergenții 
pentru mașinile automate de spălat vase de 
uz casnic sau detergenții industriali și 
instituționali, deoarece nu sunt încă 
disponibile alternative viabile din punct de 
vedere economic și tehnic pentru utilizarea 
fosfaților în tipurile respective de 
detergenți. Totuși, este normală 
excluderea fosfaților de pe lista noilor 
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criterii de atribuire a etichetei ecologice 
atât pentru detergenții utilizați pentru 
mașinile de spălat vase, cât și pentru cei 
pentru mașinile de spălat rufe.

Or. fr

Justificare

Trebuie apreciat faptul că noile criterii de atribuire a etichetei ecologice pentru detergenți 
stabilite de Comisia Europeană exclud în mod explicit fosfații. În acest mod, se remediază o 
politică oarecum discutabilă: până în prezent, eticheta ecologică tolera detergenții pentru 
mașinile de spălat vase cu mai puțin de 10 g de fosfat pe ciclu, precum și detergenții pentru 
mașinile de spălat rufe cu mai puțin de 25 g/ciclu.

Amendamentul 20
Julie Girling

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Este necesar să se prevadă o aplicare 
întârziată a restricției stabilite în prezentul 
regulament pentru a li se permite 
operatorilor economici, în special 
întreprinderile mici și mijlocii, să își 
reformuleze detergenții de rufe de uz 
casnic pe bază de fosfați prin utilizarea 
unor alternative, în cadrul ciclului lor 
obișnuit de reformulare, în vederea 
minimizării costurilor.

(9) Este necesar să se prevadă o aplicare 
întârziată a interdicției stabilite în 
prezentul regulament pentru a li se permite
operatorilor economici, în special 
întreprinderile mici și mijlocii, să își 
reformuleze detergenții de rufe de uz 
casnic pe bază de fosfați prin utilizarea 
unor alternative, în cadrul ciclului lor 
obișnuit de reformulare, în vederea 
minimizării costurilor.

Or. en

Amendamentul 21
Bill Newton Dunn

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Statele membre trebuie totuși să 
respecte Directiva 2000/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei1, prin punerea în aplicare a unor 
sisteme adecvate de tratare a apei și, în 
special, prin adăugarea unei a treia faze 
de tratare în cadrul instalațiilor de tratare 
a apelor reziduale, în conformitate cu 
Directiva Consiliului din 21 mai 1991 
privind tratarea apelor urbane reziduale2. 
Acest lucru este esențial pentru 
asigurarea unei bune calități a apelor 
europene și, în mod special, pentru 
reducerea scurgerilor de fosfat punctuale. 
1 JO L 327, 22.12.2000, p. 1
2 JO L 135, 30.5.1991, p. 40.

Or. en

Amendamentul 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) În planul de acțiune HELCOM 
referitor la regiunea Mării Baltice și în 
comunicarea Comisiei din 10 iunie 2009 
referitoare la regiunea Mării Baltice, se 
indică faptul că, în vederea reducerii 
eutrofizării Mării Baltice, care a atins un 
nivel periculos de ridicat, trebuie înlocuiți 
fosfații din detergenții menajeri cu alte 
substanțe și trebuie redusă deversarea 
resturilor alimentare, în special fosfați, în 
apă, asemenea măsuri contribuind și la 
reducerea eutrofizării în alte mări.
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Or. lt

Amendamentul 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9c) Țin cont de faptul că fosfații 
conținuți în detergenții de uz casnic 
reprezintă numai o parte redusă a 
fosfaților vinovați de eutrofizarea mărilor, 
ar trebui, pentru protecția mediului 
marin, să se reducă simțitor și cantitatea 
de fosfați de altă origine deversați în 
mare.

Or. lt

Amendamentul 24
Julie Girling

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 1 – alineatul 2 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

- limitări ale conținutului de fosfați și de 
alți compuși ai fosforului în detergenți.

- limitări sau interdicții privind conținutul 
de fosfați și de alți compuși ai fosforului în 
detergenți.

Or. en

Amendamentul 25
Bill Newton Dunn

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
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Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate adopta, prin acte 
delegate în conformitate cu articolele 13a, 
13b și 13c, modificări necesare pentru 
adaptarea anexelor la progresele științifice 
și tehnice existente. Comisia utilizează, în 
măsura în care este posibil, standardele 
europene.

(1) Comisia este împuternicită să adopte, 
prin acte delegate în conformitate cu 
articolul 13a, modificări necesare pentru 
adaptarea anexelor la progresele științifice 
și tehnice existente. Comisia utilizează, în 
măsura în care este posibil, standardele 
europene.

(2) Comisia poate adopta, prin acte 
delegate în conformitate cu articolele 13a, 
13b și 13c, modificări ale anexelor la 
prezentul regulament în ceea ce privește 
detergenții pe bază de solvenți.

(2) Comisia este împuternicită să adopte, 
prin acte delegate în conformitate cu 
articolul 13a, modificări ale anexelor la 
prezentul regulament în ceea ce privește 
detergenții pe bază de solvenți.

(3) Atunci când Comitetul Științific pentru 
Cosmetice și Produse Nealimentare fixează 
limite de concentrație individuale bazate pe 
riscurile existente pentru parfumurile 
alergene, Comisia, în conformitate cu 
articolele 13a, 13b și 13c, adaptează limita 
de 0,01% stabilită în secțiunea A a anexei 
VII în consecință.

(3) Atunci când Comitetul Științific pentru 
Cosmetice și Produse Nealimentare fixează 
limite de concentrație individuale bazate pe 
riscurile existente pentru parfumurile 
alergene, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate, în conformitate cu 
articolul 13a, pentru a adapta limita de 
0,01% stabilită în secțiunea A a anexei VII 
în consecință.

Or. en

Amendamentul 26
Bill Newton Dunn

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolele 13a, 13b și 13c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Se introduc următoarele articole 13a, 
13b și 13c:

(6) Se introduce următorul articol:

„Articolul 13a „Articolul 13a

Exercitarea delegării Exercitarea delegării
(1) Competențele de a adopta actele (1) Competențele de a adopta actele 
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delegate menționate la articolul 13 sunt 
conferite Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată.

delegate menționate la articolul 13 sunt 
conferite Comisiei în condițiile stabilite la 
prezentul articol.
(1a) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 13 se conferă 
Comisiei pe o perioadă nedeterminată de 
la...*.
(1b) Competența de adoptare a actelor 
delegate menționată la articolul 13 poate 
fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu. 
Decizia de revocare pune capăt delegării 
competențelor specificate în decizia 
respectivă. Decizia intră în vigoare a doua 
zi de la publicarea deciziei în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în aceasta. Decizia 
nu aduce atingere actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.

(2) Imediat ce adoptă un act delegat, 
Comisia comunică acest lucru simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

(2) Imediat ce adoptă un act delegat, 
Comisia comunică acest lucru simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

(3) Competențele de adoptare a actelor 
delegate îi sunt conferite Comisiei sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
13b și 13c.

(3) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 13 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni 
în termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu, sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.
* JO: a se introduce data intrării în vigoare a 
prezentului regulament. 

Articolul 13b
Revocarea delegării
(1) Delegarea competențelor menționată 
la articolul 13 poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European 
sau de către Consiliu.
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(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a lua o decizie referitoare 
la revocarea delegării de competențe 
informează cealaltă instituție și Comisia 
cu suficient timp înainte de adoptarea 
unei decizii finale, indicând competențele 
delegate care ar putea face obiectul unei 
revocări, precum și motivele revocării.
(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificate în 
decizie. Decizia intră în vigoare imediat 
sau la o dată ulterioară, menționată în 
decizie. Aceasta nu aduce atingere 
valabilității actelor delegate care sunt deja 
în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 13c
Obiecții la actele delegate
(1) Parlamentul European și Consiliul pot 
prezenta obiecții la actul delegat în 
termen de două luni de la data notificării. 
La inițiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului, această perioadă este 
prelungită cu o lună. 
(2) Dacă la expirarea termenului 
menționat nici Parlamentul European, 
nici Consiliul nu a prezentat obiecții față 
de actul delegat, acesta se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și 
intră în vigoare la data prevăzută în actul 
respectiv. Actul delegat poate fi publicat 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
și poate intra în vigoare înainte de 
expirarea termenului respectiv dacă 
Parlamentul European și Consiliul 
informează Comisia că nu au intenția de 
a ridica obiecții.
(3) Dacă Parlamentul European sau 
Consiliul prezintă obiecții la un act 
delegat, acesta nu intră în vigoare. 
Instituția care prezintă obiecții indică 
motivele pentru care obiectează față de 
actul delegat.

Or. en
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Amendamentul 27
Rovana Plumb

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 13c – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul European și Consiliul pot 
prezenta obiecții la actul delegat în termen 
de două luni de la data notificării. La 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, această perioadă este 
prelungită cu o lună.

(1) Parlamentul European și Consiliul pot 
prezenta obiecții la actul delegat în termen 
de două luni de la data notificării. La 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, această perioadă este 
prelungită cu două luni.

Or. ro

Amendamentul 28
Julie Girling

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Statele membre pot menține sau adopta
norme naționale cu privire la restricțiile
referitoare la conținutul de fosfați și de alți 
compuși ai fosforului în detergenții pentru 
care anexa VIa nu stabilește restricții
privind conținutul, atunci când acest lucru 
se justifică în baza unor motive legate de 
protecția mediului acvatic și când există 
alternative viabile din punct de vedere 
tehnic și economic.

Statele membre pot menține norme 
naționale cu privire la limitările referitoare 
la conținutul de fosfați și de alți compuși ai 
fosforului în detergenții pentru care anexa 
VIa nu stabilește limitări privind 
conținutul, atunci când acest lucru se 
justifică în baza unor motive legate de 
protecția mediului acvatic și când există 
alternative viabile din punct de vedere 
tehnic și economic.

Or. en
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Amendamentul 29
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 16 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până în decembrie 2013, Comisia 
realizează o evaluare și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la utilizarea fosfonaților și 
policarboxilaților în detergenți și, dacă 
este cazul, prezintă o propunere 
legislativă în vederea eliminării sau 
restricționări treptate a utilizării acestora 
în anumite aplicații.

Or. en

Justificare

În conformitate cu recomandările comitetului științific al Comisiei Europene, este nevoie de 
evaluări suplimentare ale impactului fosfonaților și al policarboxilaților deoarece nu poate fi 
exclusă existența unui risc pentru mediu. Utilizarea acestora ar trebui reanalizată de către 
Comisie.

Amendamentul 30
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
realizează o evaluare și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la utilizarea fosfaților și a altor 
compuși ai fosforului în detergenții pentru 
mașinile automate de spălat vase de uz 
casnic și, dacă se justifică, prezintă o 
propunere legislativă în vederea unei 

Până la 31 decembrie 2016, Comisia 
realizează o evaluare și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la utilizarea fosfaților și a altor 
compuși ai fosforului în detergenții 
industriali și instituționali și, dacă se 
justifică, prezintă o propunere legislativă în 
vederea unei interziceri sau restricționări 
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interziceri sau restricționări treptate care se 
impune unor aplicații specifice.

treptate care se impune unor aplicații 
specifice.

Or. en

Justificare

Este oportun să se examineze de asemenea utilizarea fosfaților și a altor compuși ai fosfatului 
în detergenții industriali și instituționali pentru a asigura o abordare coerentă.

Amendamentul 31
Christa Klaß

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bis 31. Până la 31 decembrie 2014, 
Comisia realizează o evaluare și prezintă 
un raport Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la utilizarea fosfaților 
și a altor compuși ai fosforului în 
detergenții pentru mașinile automate de 
spălat vase de uz casnic și, dacă se 
justifică, prezintă o propunere legislativă în 
vederea unei interziceri sau restricționări 
treptate care se impune unor aplicații 
specifice.”

Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
realizează o evaluare și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la utilizarea fosfaților și a altor 
compuși ai fosforului în detergenții pentru 
mașinile automate de spălat vase de uz 
casnic și, dacă se justifică, prezintă o 
propunere legislativă în vederea unei 
interziceri sau restricționări care se impune 
unor aplicații specifice.” Acest raport 
evaluează efectele substanțelor chimice 
din formulele care nu conțin fosfați, 
consumul de apă și energie în timpul 
etapei de utilizare (ciclu de spălare), 
aspectele de igienă și costurile economice 
pentru consumatori și costurile noilor 
formule și efectele asupra IMM-urilor.

Or. de

Amendamentul 32
Frédérique Ries
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Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
realizează o evaluare și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la utilizarea fosfaților și a altor 
compuși ai fosforului în detergenții pentru 
mașinile automate de spălat vase de uz 
casnic și, dacă se justifică, prezintă o 
propunere legislativă în vederea unei 
interziceri sau restricționări treptate care se 
impune unor aplicații specifice.”

Până la 31 decembrie 2013, Comisia 
realizează o evaluare și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la utilizarea fosfaților și a altor 
compuși ai fosforului în detergenții pentru 
mașinile automate de spălat vase de uz 
casnic, pe baza unui studiu privind ciclul 
de viață al detergenților respectivi și
ținând cont de netoxicitatea și eficacitatea 
produselor înlocuitoare. Dacă se justifică,
Comisia prezintă o propunere legislativă în 
vederea unei interziceri sau restricționări 
treptate care se impune unor aplicații 
specifice.

Or. fr

Justificare

Cu prilejul dezbaterii din comisia parlamentară, la 18 aprilie 2011, reprezentantul Comisiei 
Europene a explicat clar că în acest stadiu al cunoștințelor științifice și în condițiile calității 
variabile a apelor europene, cu conținut mai mic sau mai mare de calcar, în funcție de 
regiuni, nimic nu justifică o interzicere a fosfaților în detergenții pentru mașinile de spălat 
vase.

Amendamentul 33
Rovana Plumb

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
realizează o evaluare și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la utilizarea fosfaților și a altor 

Până la 31 decembrie 2016, Comisia 
realizează o evaluare și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la utilizarea fosfaților și a altor 
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compuși ai fosforului în detergenții pentru 
mașinile automate de spălat vase de uz 
casnic și, dacă se justifică, prezintă o 
propunere legislativă în vederea unei 
interziceri sau restricționări treptate care se 
impune unor aplicații specifice.

compuși ai fosforului în detergenții 
industriali și instituționali și, dacă se 
justifică, prezintă o propunere legislativă în 
vederea unei interziceri sau restricționări 
treptate care se impune unor aplicații 
specifice.

Or. ro

Amendamentul 34
Sabine Wils

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bis 31. Până la 31 decembrie 2014, 
Comisia realizează o evaluare și prezintă 
un raport Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la utilizarea 
fosfaților și a altor compuși ai fosforului 
în detergenții pentru mașinile automate de 
spălat vase de uz casnic și, dacă se 
justifică, prezintă o propunere legislativă în 
vederea unei interziceri sau restricționări 
treptate care se impune unor aplicații 
specifice.”

Până la 31 decembrie 2014, Comisia
evaluează alternativele la detergenții de 
rufe și de vase de uz casnic pe bază de 
fosfor sub aspectul impactului asupra 
mediului, îndeosebi în ceea ce privește 
efectul asupra stațiilor de epurare a 
apelor reziduale, asupra apelor și a 
sedimentelor depuse pe fundul apelor și, 
dacă se justifică, prezintă o propunere 
legislativă în vederea unei interziceri
treptate a fosfaților și a altor compuși ai 
fosforului în detergenții de rufe și de vase,
sau a unei limitări la anumite aplicații 
specifice.

Or. de
Amendamentul 35
Åsa Westlund

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Până la 31 decembrie 2016, Comisia 
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realizează o evaluare și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului și, 
dacă este cazul, prezintă o propunere 
legislativă care să stabilească o limită de 
0,2% pentru compușii fosforului din 
detergenții pentru mașinile de spălat rufe 
de uz casnic și din detergenții pentru 
mașinile automate de spălat vase de uz 
casnic.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui, dacă este cazul, să propună o limită de 0,2% pentru compușii fosforului 
din detergenții pentru mașinile de spălat rufe și pentru mașinile automate de spălat vase de uz 
casnic pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății umane. Având în 
vedere că o astfel de limită există deja în Suedia, ar trebui să fie posibilă adoptarea ei și în 
cadrul UE.

Amendamentul 36
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Anexa VIa

Textul propus de Comisie

Anexa VIa

LIMITĂRI ALE CONȚINUTULUI DE FOSFAȚI ȘI DE ALȚI COMPUȘI AI 
FOSFORULUI

Detergent Limitări Data de la care se aplică 
limitarea

Detergenți de rufe de uz 
casnic

Nu se introduc pe piață în 
cazul în care conținutul 
total de fosfor este egal 
sau superior valorii de 
0,5% din greutate. 

1 ianuarie 2013
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Amendamentul

Anexa VIa

LIMITĂRI ALE CONȚINUTULUI DE FOSFAȚI ȘI DE ALȚI COMPUȘI AI 
FOSFORULUI

Detergent Limitări Data de la care se aplică 
limitarea

Detergenți de rufe de uz 
casnic

Nu se introduc pe piață în 
cazul în care conținutul 
total de fosfor este egal 
sau superior valorii de 
0,4% din greutate sau este 
egal sau superior valorii 
de 0,4 grame pe 
încărcarea standard a 
mașinii de spălat, în 
sensul definiției din 
anexa VII secțiunea B.

1 ianuarie 2013

Detergenți pentru mașini 
automate de spălat vase 
de uz casnic

Nu se introduc pe piață în 
cazul în care conținutul 
total de fosfor este egal 
sau superior valorii de 
0,5% din greutate. 

1 ianuarie 2014

Or. en

Justificare

Compactarea este de dorit dar probabil că și-a atins deja limitele. Nu este vorba de a 
împiedica compactarea în continuare, ci de a asigura compactarea în general. Un procent 
maxim – pe baza obiectivului stabilit de Regatul Unit, ar trebui deci să fie însoțit de o limită 
exprimată în grame. 

Este adecvată extinderea limitărilor privind utilizarea fosfaților și a altor compuși ai fosforului 
și la detergenții pentru vase. Înlocuirea acestora fiind într-un stadiu mai puțin avansat decât 
detergenții pentru rufe, este justificat să se acorde puțin mai mult timp. În orice caz, dat fiind 
faptul că există deja alternative pe piață, un an ar trebui să fie suficient, atât pentru marile 
companii, cât și pentru IMM-uri.  

Amendamentul 37
Bill Newton Dunn

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Anexa VIa
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Textul propus de Comisie

LIMITĂRI ALE CONȚINUTULUI DE FOSFAȚI ȘI DE ALȚI COMPUȘI AI 
FOSFORULUI

Detergent Limitări Data de la care se 
aplică limitarea

Detergenți de rufe de 
uz casnic

Nu se introduc pe piață în cazul în 
care conținutul total de fosfor este 
egal sau superior valorii de 0,5% 
din greutate. 

1 ianuarie 2013

Amendamentul

LIMITĂRI ALE CONȚINUTULUI DE FOSFAȚI ȘI DE ALȚI COMPUȘI AI 
FOSFORULUI

Detergent Limitări Data de la care se 
aplică limitarea

Detergenți de rufe de 
uz casnic

Nu se introduc pe piață în cazul în 
care conținutul total de fosfor este 
egal sau superior valorii de 0,5 
grame pe încărcarea standard a 
mașinii de spălat, în sensul 
definiției din anexa VII secțiunea 
B.

1 ianuarie 2013

Detergenți pentru 
mașini automate de 
spălat vase de uz 
casnic

Nu se introduc pe piață în cazul în 
care conținutul total de fosfor este 
egal sau superior valorii de 0,5% 
din doza standard. 
Dozarea standard este dozarea 
recomandată în g sau mg pentru 
vase cu un grad normal de 
murdărie, indiferent de duritatea 
apei, într-o mașină de spălat vase 
cu 12 seturi încărcată complet 
Această dozare exclude orice 
recomandări de dozare sau 
produse adăugate pentru 
pretratare. Exclude, de asemenea, 
agenții de clătire utilizați pentru 
clătirea de la sfârșitul 
programului.

1 ianuarie 2015

Or. en

Justificare

Anumite ingrediente pe bază de fosfor sunt utilizate în cantități mici în produse care nu conțin 
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fosfați, de exemplu, fosfonații. Din cauza unui efect de concentrare în produsele compacte, 
limita de 0,5% fosfor poate fi depășită. De aceea, exprimând restricția ca maximum 0,5 
grame de fosfor pe încărcătură standard de spălare se evită restrângerile în calea 
compactării, care este un factor determinant al sustenabilității.

Prin urmare, este adecvată extinderea limitărilor privind utilizarea fosfaților și a altor 
compuși ai fosforului și la detergenții pentru mașinile automate de spălat vase de uz casnic și 
exprimarea restricției în grame, din aceleași motive ca cele enunțate mai sus.

Amendamentul 38
Julie Girling

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Anexa VIa

Textul propus de Comisie

Detergent Limitări Data de la care se 
aplică limitarea

Detergenți de rufe de 
uz casnic

Nu se introduc pe piață în cazul în 
care conținutul total de fosfor este 
egal sau superior valorii de 0,5% 
din greutate. 

1 ianuarie 2013

Amendamentul

Detergent Limitări Data de la care se 
aplică limitarea

Detergenți de rufe de 
uz casnic

Nu se introduc pe piață în cazul în 
care conținutul total de fosfor este 
egal sau superior valorii de 0,5 g P 
pe încărcătura standard a mașinii 
de spălat.

1 ianuarie 2013

Detergenți pentru 
mașini automate de 
spălat vase de uz 
casnic

Nu se introduc pe piață în cazul în 
care conținutul total de fosfor este 
egal sau superior valorii de 0,5% 
din greutate.

1 ianuarie 2018

Or. en

Justificare

Impunând restricția pentru detergenții de rufe de uz casnic la maximum 0,5 grame de fosfor 
pe încărcătura standard a mașinii de spălat, mai degrabă decât la 0,5% din greutate, se oferă 
un stimulent industriei pentru o și mai mare compactizare, care este un factor determinant al 
sustenabilității. 
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Neexistând o încărcătură standard a mașinii de spălat pentru detergenții MAV, limita ar 
trebui stabilită la 0,5% din greutate.

Amendamentul39
Sabine Wils

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Anexa VIa

Textul propus de Comisie

Anexa VIa

LIMITĂRI ALE CONȚINUTULUI DE FOSFAȚI ȘI DE ALȚI COMPUȘI AI 
FOSFORULUI

Detergent Limitări Data de la care se aplică 
limitarea

Detergenți de rufe de uz 
casnic

Nu se introduc pe piață în 
cazul în care conținutul 
total de fosfor este egal 
sau superior valorii de 
0,5% din greutate. 

1 ianuarie 2013

Amendamentul

Anexa VIa

LIMITĂRI ALE CONȚINUTULUI DE FOSFAȚI ȘI DE ALȚI COMPUȘI AI 
FOSFORULUI

Detergent Limitări Data de la care se aplică 
limitarea

Detergenți de rufe de uz 
casnic

Nu se introduc pe piață în 
cazul în care conținutul 
total de fosfor este egal 
sau superior valorii de 
0,2% din greutate. 

1 ianuarie 2013

Or. en

Justificare

Limita de 0,2% din greutate se aplică fără nicio problemă în Suedia. Producătorii germani de 
detergenți de rufe de uz casnic au renunțat aproape complet la fosfor, cu toate că utilizarea 
acestuia nu este interzisă total în Germania. UE ar trebui să stabilească un standard pentru 
toate statele membre, bazat pe experiența dobândită de țări precum Suedia sau Germania.  


