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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 648/2004 fir-rigward tal-fosfati u komposti ta' fosfru oħra fid-
deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ
(COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2010)0597),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0356/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-
15 ta' Marzu 20111,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta' ...2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 
(A7-0000/2011),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
 Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Mhux sewwa li jkunu estiżi l- (5) Deterġenti domestiċi effiċjenti tal-

                                               
1 ĠU C ... /Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
2 ĠU C …, …, p. ....
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limitazzjonijiet tal-użu tal-fosfati u 
komposti oħra tal-fosfru fid-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ għad-
deterġenti domestiċi tal-magni tal-ħasil tal-
platti jew għad-deterġenti industrijali u 
istuzzjonali minħabba li alternattivi 
teknikament u ekonomikament vijabbli 
għall-użu tal-fosfati f'dawk id-deterġenti 
mhumiex disponibbli.

magni tal-ħasil tal-platti 
b'konċentrazzjoni limitata ta' fosfru huma 
attwalment disponibbli fis-suq. Għalhekk 
ikun xieraq li jkunu estiżi l-limitazzjonijiet 
tal-użu tal-fosfati u komposti oħra tal-
fosfru fid-deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-
ħwejjeġ għad-deterġenti domestiċi tal-
magni tal-ħasil tal-platti. Madankollu, ma 
jkunx xieraq li dawn il-limitazzjonijiet 
jiġu estiżi għad-deterġenti industrijali u 
istituzzjonali minħabba li alternattivi 
teknikament u ekonomikament vijabbli 
għall-użu tal-fosfati f'dawk id-deterġenti 
mhumiex disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun xieraq li l-użu tal-fosfati u ta' komposti oħra tal-fosfru jiġi limitat ukoll fid-deterġenti 
domestiċi tal-magni tal-ħasil tal-platti. 

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Kummissjoni għandha tingħata l-
poter li taddotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-
iskop biex ikunu emendati l-Annessi ta' 
dan ir-Regolament.

(7) Il-Kummissjoni għandha tingħata l-
poter li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-iskop 
li jiġu emendati l-Annessi tar-Regolament 
(KE) Nru 648/2004. Huwa ta' importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet adatti matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, anke fil-livell tal-
esperti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jiġi żgurat li l-Kummissjoni tagħmel dawn il-konsultazzjonijiet. (Kliem meħud 
mill-Ftehim Komuni dwar l-Arranġamenti Prattiċi għall-Użu tal-Atti Delegati).
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Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Hu xieraq li jkun hemm provediment
għad-differiment tal-applikazzjoni tar-
restrizzjoni stabbilita f'dan ir-Regolament 
sabiex jippermetti, b'mod partikolari lill-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, li 
jifformulaw mill-ġdid id-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ ibbażati fuq 
il-fosfat billi jużaw alternattivi matul iċ-
ċiklu ta' riformulazzjoni normali sabiex 
ikunu minimizzati l-ispejjeż.

(9) Hu xieraq li jkun hemm provvediment 
għad-differiment tal-applikazzjoni tal-
limitazzjonijiet stabbiliti f'dan ir-
Regolament sabiex jippermetti, b'mod
partikolari lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju, li jifformulaw mill-ġdid id-
deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ 
ibbażati fuq il-fosfat u d-deterġenti 
domestiċi tal-magni tal-ħasil tal-platti billi 
jużaw alternattivi matul iċ-ċiklu ta' 
riformulazzjoni normali sabiex ikunu 
minimizzati l-ispejjeż.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (KE) Nru 648/2004
Premessa 20 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Il-Premessa 20 tinbidel b'li ġej:
"Sabiex ikunu żgurati l-istess 
kundizzjonijiet għall-implimentazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tingħata setgħat ta' 
implimentazzjoni. Dawk is-setgħat 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u 
l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta'
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni."
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament tal-att bażiku għall-proċeduri l-ġodda rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni 
stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tas-16 ta' Frar 2011.

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 5, il-Paragrafu 4 jinbidel 
b'li ġej:
"4. Fuq il-bażi ta', b'mod partikolari, l-
evalwazzjoni mwettqa mill-Istat 
Membru, il-Kummissjoni tista' tagħti 
deroga skont il-proċedura msemmija 
f'Artikolu 12(2). Jekk meħtieġ, qabel 
tagħti din id-deroga, il-Kummissjoni 
għandha tkompli tevalwa l-kwistjonijiet 
indikati fil-paragrafu 3 ta' dan l-
Artikolu. Għandha tieħu deċiżjoni fi 
żmien 12-il xahar wara li tkun irċeviet l-
evalwazzjoni mill-Istat Membru, ħlief 
fil-każ tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament 
(UE) Nru 182/2011 meta l-perjodu 
għandu jkun ta' 18-il xahar."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament tal-att bażiku għall-proċeduri l-ġodda rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni 
stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tas-16 ta' Frar 2011.

Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 6 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Fl-Artikolu 6, il-Paragrafu 3 jinbidel 
b'li ġej:
"3. Jekk il-Kummissjoni tiċħad it-talba 
għal deroga, dan għandha tagħmlu fi 
żmien 12-il xahar wara li tkun irċeviet 
mill-Istat Membru l-evalwazzjoni 
msemmija f’Artikolu 5(3), ħlief fil-każ 
tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 meta l-perjodu għandu 
jkun ta' 18-il xahar.  Tista' tistabbilixxi 
perjodu transitorju li matulu t-tqegħid 
fis-suq u l-użu tas-surfactant inkwistjoni 
għandu jispiċċa bil-mod il-mod. Dan il-
perjodu transitorju m'għandux ikun 
aktar minn sentejn mid-data tad-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament tal-att bażiku għall-proċeduri l-ġodda rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni 
stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tas-16 ta' Frar 2011.

Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) Fl-Artikolu 10, il-Paragrafu 2 
jinbidel b'li ġej:
“2. F'dawk il-każi li dwarhom ikun 
hemm tħassib li xi test imwettaq skont il-
metodi elenkati fl-Annessi II, III, IV jew 
VIII jkun irriżulta f'riżultati posittivi 
foloz, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni u l-Kummissjoni għandha 
tivverifika dawk ir-riżultati u tieħu l-
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passi meħtieġa permezz ta' atti delegati, 
skont l-Artikoli 13a, 13b u 13c."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament tal-att bażiku għall-proċeduri l-ġodda rigward l-atti delegati.

Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Artikolu 12, il-paragrafu 3 jitħassar. (4) L-Artikolu 12 jinbidel b'li ġej:

"Artikolu 12
Proċedura tal-Kumitat
1. Il-Kummissjoni għandha tkun 
megħjuna minn kumitat. Dan il-kumitat 
għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.
2. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011."

Or. en

Ġustifikazzjoni
Adattament tal-att bażiku għall-proċeduri l-ġodda rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni 
stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tas-16 ta' Frar 2011.

Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 13c – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-att iddelegat fi 
żmien xahrejn mid-data tan-notifika. Fuq l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill dan il-perjodu għandu jkun estiż 
b'xahar. 

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-att iddelegat fi 
żmien xahrejn mid-data tan-notifika. Fuq l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill dan il-perjodu għandu jkun estiż 
b'xahrejn. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Perjodu ta żmien itwal għall-estensjoni possibbli jiggarantixxi żmien biżżejjed għall-
iskrutinju tal-miżuri. (Kliem meħud mill-Ftehim Komuni dwar l-Arranġamenti Prattiċi għall-
Użu tal-Atti Delegati).

Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-Artikolu 16 jinbidel b'dan li ġej: (8) L-Artikolu 16 jinbidel b'dan li ġej:
"Artikolu 16 "Artikolu 16

Rapport Rapport
Sal-31 ta' Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa, tissottometti rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
użu tal-fosfati u komposti oħra tal-fosfru 
fid-deterġenti domestiċi tal-magni tal-ħasil 
tal-platti u, jekk iġġustifikat, tippreżenta 
proposta leġiżlattiva bil-ħsieb li jkunu 
eleminati bil-mod il-mod jew li jkunu 
limitati għal applikazzjonijiet speċifiċi."

Sal-31 ta' Diċembru 2016, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa, tissottometti rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
użu tal-fosfati u komposti oħra tal-fosfru 
fid-deterġenti industrijali u 
industrijalizzati u, jekk iġġustifikat, 
tippreżenta proposta leġiżlattiva bil-ħsieb li 
jkunu eleminati bil-mod il-mod jew li 
jkunu limitati għal applikazzjonijiet 
speċifiċi."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jiġi eżaminat l-użu tal-fosfati u ta' komposti oħra tal-fosfru fid-deterġenti 
industrijali u istituzzjonali biex ikun żgurat approċċ koerenti. 

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness 
Regolament (KE) Nru 648/2004
Anness VIa

Test propost mill-Kummissjoni

Anness VIa

IL-LIMITAZZJONIJIET TAL-KONTENUT TAL-FOSFATI U KOMPOSTI OĦRA TAL-
FOSFRU

Deterġent Limitazzjonijiet Data li fiha l-limitazzjoni 
tibda tgħodd

Deterġenti domestiċi tal-
ħasil tal-ħwejjeġ

M'għandux jitqiegħed fis-
suq jekk il-kontenut totali 
tal-fosfru huwa ugwali 
għal jew akbar minn 
0,5 % bl-użin.

l-1 ta' Jannar 2013

Emenda

Anness VIa

IL-LIMITAZZJONIJIET TAL-KONTENUT TAL-FOSFATI U KOMPOSTI OĦRA TAL-
FOSFRU

Deterġent Limitazzjonijiet Data li fiha l-limitazzjoni 
tibda tgħodd

Deterġenti domestiċi tal-
ħasil tal-ħwejjeġ

M'għandhomx jitqiegħdu
fis-suq jekk il-kontenut 
totali tal-fosfru huwa 
ugwali għal jew akbar 
minn 0.5 grammi għal 
kull ħasla waħda 
standard b'magna tal-
ħasil kif definit fit-
Taqsima B tal-
Anness VII

l-1 ta' Jannar 2013
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Deterġenti domestiċi tal-
magni tal-ħasil tal-platti

M'għandhomx jitqiegħdu 
fis-suq jekk il-kontenut 
totali tal-fosfru huwa 
ugwali għal jew akbar 
minn 0.5 % skont il-piż 

l-1 ta' Jannar 2015

Or. en

Justification

Some phosphorus-based ingredients are used at low levels in phosphate-free products such as 
phosphonates. Due to a concentration effect in compact products, the 0.5% phosphorus limit 
may be exceeded. Therefore, expressing the restriction as maximum 0.5 gram of phosphorus 
by standard washing load avoids impeding further compaction, which is a key driver of 
sustainability.

It is appropriate to limit the use of phosphates and other phosphorus compounds also in 
household automatic dishwasher detergents. As there is no standard wash load for automatic 
dishwasher detergents, the limit shall be set at 0.5% P by weight.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-għan tal-proposta attwali tal-Kummissjoni għal regolament huwa li jitnaqqas l-ammont ta' 
fosfru użat fid-deterġenti fil-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi. Il-Kummissjoni għażlet 
regolament minflok direttiva sabiex jiġu armonizzati aħjar ir-regoli differenti fil-livelli 
nazzjonali.

Il-fosfati jispiċċaw fis-sistemi tal-ilma, ix-xmajjar, ix-xmajriet u l-lagi tagħhna, u 
partikolarment fil-Baċin tan-Danubju u fil-Baħar Baltiku. Il-fosfru jgħin il-ħajja tiffjorixxi.
Bħala riżultat l-algi u pjanti oħra li jiżvilupaw malajr jipproliferaw fejn ikun hemm sors akbar 
ta' fosfru fl-ilma. Dan iwassal għall-ewtrofikazzjoni – it-tkabbir eċċessiv ta' algi li ma jħallux 
biżżejjed ossiġenu għal organiżmi ħajjin oħra u li jistgħu jipproduċu wkoll it-tossini – li toqtol 
il-ħut, il-pjanti u lil speċijiet oħra, filwaqt li tnaqqas il-kwalità tal-ilma stess.

Għalhekk, biex jitnaddaf l-ilma tal-Ewropa, jeħtieġ li jitnaqqas l-ammont ta' fosfru li jispiċċa 
fl-ilma mhux biss tal-kontinent tagħna, iżda tad-dinja kollha.

L-akbar użu ta' fosfati fl-UE huwa fil-fertilizzanti, iżda l-biċċa l-kbira tagħhom jibqgħu fil-
ħamrija. Il-fosfru jispiċċa fl-ilma primarjament permezz tal-bnedmin u mammiferi oħra: is-
sors ewlieni huwa fil-forma ta' feċi u urina li ovvjament ma jaqgħux fl-ambitu ta' din il-
proposta.

Madankollu, il-fosfru mid-deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ huwa kontributur 
sinifikanti, u wieħed li jidħol fl-ilma direttament. Għalhekk il-proposta tal-Kummissjoni 
tintlaqa' b'sodisfazzjon kbir.

Barra minn hekk, jeżisti sors domestiku ieħor ta' fosfati – li jiġu mid-deterġenti tal-magni tal-
ħasil tal-platti (deterġenti ADW).

Il-fosfati jintużaw fid-deterġenti kontra l-għebusija tal-ilma biex jippermettu ħasil effiċjenti, u 
jwettqu wkoll funzjonijiet oħra biex itejbu r-riżultat tal-ħasil.

Diffikultà waħda hija li l-għebusija tal-ilma tvarja enormement fl-UE kollha. Fl-Iskandinavja 
l-ilma ġeneralment huwa artab, għalhekk il-formulazzjonijiet tad-deterġenti jkun fihom anqas 
fosfati u jaħdmu tajjeb. F'partijiet oħra tal-UE, bħan-Nofsinhar tal-Ewropa, l-ilma huwa iktar 
iebes u dan ifisser li jinħtieġu aktar fosfati fid-deterġenti sabiex il-ħwejjeġ u l-platti jinħaslu 
sew.

Alternattivi għall-fosfati fid-deterġent jeżistu u, b'mod partikolari għad-deterġenti domestiċi 
tal-ħasil tal-hwejjeġ, it-tendenza hija favur formulazzjonijiet bla fosfati. Tabilħaqq, deterġenti 
likwidi tal-ħasil tal-ħwejjeġ bla fosfati diġà għandhom sehem kbir u dejjem jiżdied fis-suq fl-
UE. Għalkemm id-deterġenti ADW għadhom primarjament ibbażati fuq il-fosfati, hemm 
prodotti  u teknoloġiji bla fosfati disponibbli. Madankollu, formulazzjonijiet ta' deterġenti 
alternattivi jeħtieġu l-fosfonati (li fihom il-fosfru wkoll, iżda f'ammonti ħafna iżgħar) għal 
ħasil effikaċi. Għalhekk, projbizzjoni kompleta fuq il-fosfru mhijiex possibbli.



PR\857940MT.doc 15/15 PE458.795v01-00

MT

Is-sitwazzjoni attwali tal-leġiżlazzjoni nazzjonali fl-UE kollha tirrifletti t-tendenza kontra l-
użu tal-fosfati fid-deterġenti, u xi Stati Membri diġà implimentaw limitazzjonijiet għad-
deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ filwaqt li wħud daħħlu wkoll limitazzjonijiet għad-
deterġenti ADW. Din is-sitwazzjoni fframmentat is-suq intern għad-deterġenti, u ħolqot l-
ispejjeż għal kumpaniji li joperaw f'diversi Stati Membri. Barra minn hekk, bla leġiżlazzjoni 
armonizzata tal-UE, l-UE qed tbati biex tilħaq ftehim ma' pajjiżi terzi dwar it-tnaqqis tal-
kontenut tal-fosfati fid-deterġenti tal-ħasil tal-ħwejjeġ u tal-magni tal-ħasil tal-platti fil-qafas 
ta' inizjattivi reġjonali biex jitnaddaf l-ilma bħall-Pjan ta' Azzjoni għall-Baħar Baltiku tal-
Kummissjoni ta' Ħelsinki (HELCOM) u l-Istrateġija għar-Reġjun tad-Danubju.

Jidher li hemm aċċettazzjoni wiesgħa li l-ammont massimu ta' fosfru għal kull ħasla għandu 
jkun stabbilit għal 0.5g għal kull doża (skont ħasla waħda standard b'magna tal-ħasil) għad-
deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ. Jekk dan il-limitu jiġi espress fi grammi għal kull 
ħasla, minflok f'% skont il-piż, kif propost inizjalment mill-Kummissjoni, dan jippermetti lill-
manifatturi tad-deterġenti tal-ħasil tal-ħwejjeġ jipproduċu formulazzjonijiet aktar kompatti u 
konċentrati, li ma jkunx fihom ammont ta' fosfru akbar minn 0.5% skont il-piż ta' 'doża 
standard' attwali, iżda fejn il-fosfru (mill-fosfonati) jista' jammonta għal aktar minn 0.5% tal-
piż totali.

Meta ltaqgħu r-Rapporteur tarl-Kumitat ENVI u x-Shadow Rapportuers, il-maġġoranza riedet 
li d-deterġenti ADW jiġu inklużi wkoll f'din il-proposta. Billi ma teżisti l-ebda ħasla waħda 
standard għall-ADW, il-limitu għandu jiġi stabbilit għal 0.5% P skont il-piż.

Billi tiġi stabbilita data sa meta l-fosfru fid-deterġenti domestiċi ADW u tal-ħasil tal-hwejjeġ 
ikun limitat, nistgħu niżguraw l-akbar kontribut li nistgħu għat-tnaqqis tar-riskju tal-
ewtrofikazzjoni fl-UE, u fl-inqas żmien possibbli. L-iffissar ta' data raġonevoli għal limitu tal-
fosfru fid-deterġenti ADW jinċentivizza l-innovazzjoni meħtieġa biex titħaffef it-tranżizzjoni 
lejn formulazzjonijiet bla fosfati, filwaqt li jitħalla żmien biżżejjed biex jitnaqqsu l-impatti 
negattivi fuq il-manifatturi. Dan jiżgura wkoll l-armonizzazzjoni fis-suq intern.

Ir-Rapporteur jirrakkomanda li jsir studju biex jiġu investigati l-fattibbiltà u l-impatti 
potenzjali ta' projbizzjoni fuq il-fosfati għad-Deterġenti Industrijali u Istituzzjonali, fejn is-
sitwazzjoni hija ħafna aktar kumplessa.

Rigward l-inklużjoni tad-deterġenti ADW fir-regolament, il-Kumitat jixtieq iqis l-għażla bejn 
l-aċċellerazzjoni tal-kampanja kontra l-ewtrofikazzjoni u t-telf tal-impjiegi fl-SMEs li 
jipproduċu d-deterġenti ADW b'ammont kbir ta' fosfati u li għad m'għandhomx l-għarfien 
biex jibdew jipproduċu deterġenti bla fosfati – għalkemm, sfortunatament jidher li ma teżisti 
l-ebda statistika dwar l-għadd ta' impjiegi li jistgħu jintilfu.


