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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.° 648/2004 no que diz respeito à utilização de fosfatos e de outros 
compostos fosforados em detergentes para a roupa de uso doméstico
(COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0597),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 114.° do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0356/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social de 15 de Março de 20111

– Tendo em conta o parecer do Comité das regiões de …2

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 
(A7-0000/2011),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Não é adequado alargar as limitações (5) Já estão disponíveis no mercado 

                                               
1 JO C …/Ainda não publicado em JO
2 JO C …, p. …
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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.

detergentes eficazes para máquinas de 
lavar louça de uso doméstico com uma 
concentração de fósforo limitada. 
Portanto, 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. Contudo, não é 
adequado alargar estas limitações aos 
detergentes industriais e institucionais 
devido ao facto de não existirem ainda 
alternativas técnica e economicamente 
viáveis à utilização de fosfatos naqueles 
detergentes.

Or. en

Justificação

É adequado limitar a utilização de fosfatos e outros compostos fosforados presentes nos 
detergentes para máquinas de lavar louça de uso doméstico. 

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Comissão deve ter competência para 
adoptar actos delegados, em conformidade 
com o disposto no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para efeitos de alteração dos anexos do 
presente regulamento.

(7) A Comissão deve ter competência para 
adoptar actos delegados, em conformidade 
com o disposto no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para efeitos de alteração dos anexos do 
Regulamento (CE) n.º 648/2004. É 
particularmente importante que a 
Comissão proceda a consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
incluindo consultas a peritos.

Or. en

Justificação

É adequado assegurar que a Comissão procede às devidas consultas. (Formulação constante 
do acordo comum relativo a mecanismos práticos para o uso de actos delegados.)
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Alteração 3

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 
reformulação, com o objectivo de 
minimizar os custos.

(9) Importa prever a aplicação diferida das 
restrições estabelecidas 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 e detergentes 
para máquinas de lavar louça de uso 
doméstico utilizando alternativas durante o 
seu ciclo normal de reformulação, com o 
objectivo de minimizar os custos.

Or. en

Justificação

Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Considerando 20 

Texto da Comissão Alteração

(-1) O considerando 20 é substituído pela 
redacção seguinte:
“Por forma a garantir condições 
uniformes de aplicação do presente 
regulamento, devem ser delegadas 
competências de execução à Comissão. 
Essas competências deverão ser exercidas 
nos termos do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo 
pelos Estados-Membros do exercício das 
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competências de execução pela 
Comissão.”

Or. en

Justificação

Adaptação do acto de base aos novos procedimentos relativos às competências de execução 
definidas no Regulamento (UE) n.º 182/2011, de 16 de Fevereiro de 2011.

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No artigo 5.º, o n.º 4 é substituído 
pela redacção seguinte:
“4. Com base, nomeadamente, na 
avaliação efectuada pelo Estado-Membro, 
a Comissão pode conceder uma 
derrogação, nos termos do n.º 2 do artigo 
12.º. Se necessário, antes de conceder a 
derrogação, a Comissão deverá efectuar 
uma avaliação suplementar dos aspectos 
mencionados no n.º 3, devendo tomar 
uma decisão dentro de 12 meses a contar 
da recepção da avaliação do 
Estado-Membro, excepto no caso do n.º 4 
do artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º 
182/2011, em que o período é de 18 
meses.”

Or. en

Justificação

Adaptação do acto de base aos novos procedimentos relativos às competências de execução 
definidas no Regulamento (UE) n.º 182/2011, de 16 de Fevereiro de 2011.
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Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3-B) No artigo 6.º, o n.º 3 é substituído 
pela redacção seguinte:
“3. Se recusar o pedido de derrogação, a 
Comissão deverá fazê-lo no prazo de 12 
meses a contar da recepção da avaliação 
efectuada por um Estado-Membro nos 
termos do n.º 3 do artigo 5.º, excepto no 
caso do n.º 4 do artigo 5.º do Regulamento 
(UE) n.º 182/2011, em que o período é de 
18 meses.  A Comissão pode instituir um 
período de transição durante o qual a 
colocação no mercado e a utilização do 
tensoactivo em causa serão 
progressivamente reduzidas. Esse período 
de transição não pode ser superior a dois 
anos a contar da data da decisão da 
Comissão.”

Or. en

Justificação

Adaptação do acto de base aos novos procedimentos relativos às competências de execução 
definidas no Regulamento (UE) n.º 182/2011, de 16 de Fevereiro de 2011.

Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-C (novo)
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(3-C) No artigo 10.º, o n.º 2 é substituído 
pela redacção seguinte:
“2. Quando subsista a dúvida de que os 
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ensaios efectuados de acordo com os 
métodos previstos nos anexos II, III, IV 
ou VIII tenham produzido resultados 
positivos falsos, as autoridades 
competentes do Estado-Membro devem 
notificar a Comissão, que deverá verificar 
esses resultados e tomar as medidas 
necessárias através de actos delegados, 
em conformidade com o disposto nos 
artigos 13-A, 13-B e 13-C.”

Or. en

Justificação

Adaptação do acto de base aos novos procedimentos relativos aos actos delegados.

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

(4) No artigo 12.º, é suprimido o n.º 3. (4) O artigo 12.º passa a ter a seguinte 
redacção:

“Artigo 12.º
Comitologia
1. A Comissão é assistida por um comité. 
Esse comité é um comité na acepção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.”

Or. en

Justificação
Adaptação do acto de base aos novos procedimentos relativos às competências de execução 
definidas no Regulamento (UE) n.º 182/2011, de 16 de Fevereiro de 2011.
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Alteração 9

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

Justificação

Um prazo maior para a eventual prorrogação assegurará tempo suficiente para se proceder 
ao controlo das medidas. (Formulação constante do acordo comum relativo a mecanismos 
práticos para o uso de actos delegados.)

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

(8) O artigo 16.º passa a ter a seguinte 
redacção:

(8) O artigo 16.º passa a ter a seguinte 
redacção:

Artigo 16.º Artigo 16.º

Relatório Relatório
“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 

“Até 31 de 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 
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legislativa com vista à sua eliminação 
gradual ou restrição a aplicações 
específicas.”

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 11

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 0,5 g por carga 
normal de uma máquina 
de lavar, como previsto 
na secção B do Anexo 

1 de Janeiro de 2013
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VII
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 2015

Or. en

Justificação

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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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A actual proposta de regulamento da Comissão tem como objectivo reduzir a quantidade de 
fósforo usada nos detergentes para máquinas de lavar louça de uso doméstico. A Comissão 
optou por um regulamento em vez duma directiva, a fim de harmonizar melhor as diferentes 
normas a nível nacional.

Os fosfatos desembocam nos nossos sistemas hídricos, rios, correntes, lagos e, 
nomeadamente, na Bacia do Danúbio e no Mar Báltico. O fósforo ajuda a vida a florescer. Em 
consequência disso, as algas e outras plantas de desenvolvimento rápido proliferam nos locais 
onde existe uma fonte acrescida de fósforo na água. Isso provoca a eutrofização - o 
crescimento excessivo de algas que provoca a morte de outros organismos vivos devido ao 
esgotamento do oxigénio e também pode produzir toxinas - matando os peixes, as plantas e 
outras espécies e reduzindo a qualidade da própria água.

Portanto, para limpar a água na Europa é conveniente reduzir a quantidade de fósforo que 
alcança a água no nosso continente - e mesmo em todo o mundo.

A maior utilização de fosfatos na UE ocorre nos fertilizantes mas estes permanecem, em larga 
medida, no solo. O fósforo que alcança a água provém principalmente dos seres humanos e 
outros mamíferos; a fonte principal ocorre sob a forma de fezes e urina, que obviamente 
ultrapassam o âmbito desta proposta.

Porém, o fósforo proveniente dos detergentes para máquinas de lavar é um contribuinte 
importante e um dos que alcança directamente os canais hídricos. Portanto, a proposta da 
Comissão é muito bem vinda.

Além disto, existe outra fonte de fosfatos doméstica - a proveniente dos detergentes para 
máquinas de lavar louça (detergentes MLL).

Os fosfatos são usados nos detergentes para actuar contra a dureza da água e permitir uma 
limpeza eficaz, além de terem outras funções que aumentam o desempenho da limpeza.

O problema é que a dureza da água varia bastante em toda a UE. Na Escandinávia, a água é 
geralmente doce (não dura), pelo que as fórmulas de detergentes que contêm poucos fosfatos 
actuam bem. Noutras áreas da UE, como no sul da Europa, a água é mais dura e exige mais 
fosfatos nos detergentes para lavar eficazmente as roupas e a louça.

Existem alternativas à utilização de fosfatos nos detergentes e - especialmente no caso dos 
detergentes para a roupa - a tendência é para fórmulas sem fosfatos. De facto, os detergentes 
para a roupa líquidos sem fosfatos já ocupam uma proporção ampla e crescente do mercado 
da UE. Embora os detergentes MLL ainda tenham como base principal os fosfatos, estão 
disponíveis tecnologias e produtos sem fosfatos. Não obstante, as fórmulas de detergentes 
alternativas exigem fosfatos (os quais também contêm fósforo mas em quantidades muito 
menores) para uma limpeza eficaz. Portanto, não é possível uma proibição total do fósforo.
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A situação actual das legislações nacionais no território da UE reflecte a tendência para 
abandonar a utilização de fosfatos nos detergentes, tendo alguns países introduzido restrições 
aos detergentes para a roupa e alguns também aos detergentes MLL. Isto fragmentou o 
mercado interno dos detergentes, impondo custos às empresas que operam em diversos 
Estados-Membros. Além disso, sem legislação europeia harmonizada, será difícil à UE 
conseguir acordos com países terceiros sobre a redução do teor de fósforo nos detergentes 
para a roupa e para a louça no âmbito de iniciativas regionais destinadas a limpar a água, 
como o Plano de Acção do Mar Báltico HELCOM e a Estratégia para a Região do Danúbio.

Parece haver um amplo consenso no sentido de fixar a quantidade máxima de fósforo por 
lavagem em 0,5 gramas por dose (segundo a norma relativa à carga normal por lavagem) para 
os detergentes para a roupa. Fixar este limite em gramas por lavagem - em vez de 
percentagem por peso, como a Comissão propôs inicialmente - permitirá aos fabricantes de 
detergentes para a roupa produzir fórmulas mais compactas e concentradas que nunca terão 
um teor de fósforo superior a 0,5% por peso duma dose normal actual mas onde o fósforo 
(proveniente de fosfatos) possa constituir mais do que 0,5% do peso total.

Quando o relator se reuniu com os relatores-sombra, uma grande maioria foi favorável à 
inclusão dos detergentes MLL na proposta. Como não existe nenhuma norma relativa à carga 
normal por lavagem para estes detergentes, o limite deve ser fixado também em 0,5% por 
peso.

Ao fixar uma data na qual passará a vigorar a restrição ao fósforo contido nos detergentes 
MLL e para a roupa, podemos assegurar a maior contribuição que nos é possível para reduzir 
o risco de eutrofização no território da UE e no prazo mais curto possível. A fixação duma 
data razoável para a imposição dum limite ao teor de fósforo nos detergentes MLL irá 
incentivar a inovação necessária para acelerar a transição para fórmulas sem fosfatos, dando 
simultaneamente tempo suficiente para reduzir o impacto negativo para os fabricantes. Isto 
assegurará também a harmonização do mercado interno.

O relator recomenda que seja efectuado um estudo destinado a averiguar a exequibilidade e o 
impacto potencial duma proibição de fosfatos nos detergentes industriais e institucionais, 
onde a situação é muito mais complexa.

Quanto à inclusão dos detergentes MLL no regulamento, a comissão pretende ponderar a 
opção entre acelerar a campanha contra a eutrofização e a perda de postos de trabalho nas 
PME que produzem detergentes MLL com um elevado teor de fosfatos e que ainda não 
possuem os conhecimentos necessários para os produzir sem fosfatos - embora, infelizmente, 
não existam aparentemente estatísticas sobre o número de postos de trabalho em risco.


