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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în ceea ce privește utilizarea fosfaților și 
a altor compuși ai fosforului în detergenții de rufe de uz casnic
(COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2010)0597),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0356/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 martie 20111,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ... 2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0000/2011),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

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 

(5) În prezent, pe piață sunt disponibili 
detergenți eficienți și cu un conținut 

                                               
1 JO C ... Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 JO C ..., ..., p. ....
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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.

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. Cu toate acestea, nu este adecvată 
extinderea acestor limitări pentru a 
include 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.

Or. en

Justificare

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. 

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene în scopul 
modificării anexelor la prezentul 
regulament.

(7) Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene în scopul 
modificării anexelor la Regulamentul (CE) 
nr. 648/2004. Este extrem de important 
ca, în cadrul activității pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți.

Or. en

Justificare

Este adecvat să se garanteze realizarea de consultări de către Comisie. (Formulare preluată 
din consensul privind mecanismele practice de utilizare a actelor delegate).
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Amendamentul 3

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 restricțiilor stabilite în 
prezentul regulament pentru a li se permite 
operatorilor economici, în special
întreprinderilor mici și mijlocii, să își 
reformuleze detergenții de rufe de uz 
casnic și detergenții pentru mașinile 
automate de spălat vase de uz casnic pe 
bază de fosfați prin utilizarea unor 
alternative, în cadrul ciclului lor obișnuit 
de reformulare, în vederea minimizării 
costurilor.

Or. en

Justificare

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Considerentul 20 

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Considerentul 20 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Pentru a asigura condiții unitare de 
punere în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite Comisiei 
competențe de executare. Respectivele 
competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor 
generale privind mecanismele de control 
de către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de către 
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Comisie.”

Or. en

Justificare

Adaptarea actului de bază la noile proceduri privind competențele de executare stabilite în 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 din 16 februarie 2011.

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. La articolul 5, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(4) Pe baza, în special, a evaluării 
realizate de statele membre, Comisia 
poate să acorde o derogare conform 
procedurii menționate la articolul 12 
alineatul (2). După caz, înaintea 
acordării acestei derogări, Comisia 
procedează la o evaluare suplimentară a 
elementelor indicate la alineatul (3) din 
prezentul articol. Comisia decide în 
termen de 12 luni de la primirea 
evaluării de la statul membru, cu 
excepția situației de la articolul 5 
alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 , pentru care termenul este de 
18 luni.”

Or. en

Justificare

Adaptarea actului de bază la noile proceduri privind competențele de executare stabilite în 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 din 16 februarie 2011.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. La articolul 6, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) În cazul în care Comisia refuză 
acordarea unei derogări, o face în 
termen de 12 luni de la primirea 
evaluării, menționate la articolul 5 
alineatul (3), de la un stat membru, cu 
excepția cazului în care se aplică 
articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011, când termenul este de 
18 luni.  Se poate stabili o perioadă de 
tranziție în care să se procedeze la o 
retragere treptată de pe piață și din uz a 
agentului tensioactiv în cauză. Perioada 
de tranziție este de maxim doi ani de la 
data deciziei Comisiei.”

Or. en

Justificare

Adaptarea actului de bază la noile proceduri privind competențele de executare stabilite în 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 din 16 februarie 2011.

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. La articolul 10, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) În cazul în care există temerea că un 
test realizat conform metodelor 
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specificate în anexele II, III, IV sau VIII 
a dat rezultate pozitive false, autoritățile 
competente ale statului membru 
informează Comisia cu privire la aceasta 
și Comisia verifică, prin acte delegate în 
conformitate cu articolele 13a, 13b și 13c, 
rezultatele respective și ia măsurile 
necesare.”

Or. en

Justificare

Adaptarea actului de bază la noile proceduri privind actele delegate.

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. La articolul 12, se elimină alineatul (3). 4. Articolul 12 se înlocuiește cu următorul 
text:

„Articolul 12
Procedura comitetelor
(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Respectivul comitet este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 
182/2011.
(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.”

Or. en

Justificare
Adaptarea actului de bază la noile proceduri privind competențele de executare stabilite în 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 din 16 februarie 2011.



PR\857940RO.doc 11/15 PE458.795v01-00

RO

Amendamentul 9

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 se 
prelungește cu două luni.

Or. en

Justificare

Prelungirea cu o perioadă mai lungă va lăsa suficient timp pentru verificarea măsurilor. 
(Formulare preluată din consensul privind mecanismele practice de utilizare a actelor 
delegate).

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Articolul 16 se înlocuiește cu următorul 
text:

8. Articolul 16 se înlocuiește cu următorul 
text:

„Articolul 16 „Articolul 16

Raport Raport
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 

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 
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propunere legislativă în vederea unei 
interziceri sau restricționări treptate care se 
impune unor aplicații specifice.”

vederea unei interziceri sau restricționări 
treptate care se impune unor aplicații 
specifice.”

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 11

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 0,5 

1 ianuarie 2013
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grame pe încărcarea 
standard a mașinii de 
spălat, în sensul definiției 
din anexa VII secțiunea 
B.

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 2015

Or. en

Justificare

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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EXPUNERE DE MOTIVE

Prezenta propunere de regulament are ca obiectiv reducerea cantității de fosfor utilizate în 
detergenții pentru mașinile de spălat de uz casnic. În locul unei directive, Comisia a optat 
pentru un regulament, pentru a armoniza mai bine diferitele norme de la nivel național.

Fosfații ajung în sistemele noastre hidrografice, în râuri, pâraie, lacuri și, în special, în bazinul 
Dunării și în Marea Baltică. Fosforul contribuie la dezvoltarea vieții. Ca urmare, algele și alte 
forme vegetale de viață cu dezvoltare rapidă proliferează în apele cu o sursă sporită de fosfor.  
Rezultatul acestui fenomen este eutrofizarea - creșterea excesivă de alge, care privează alte 
organisme vii de oxigen și care poate produce toxine - care ucide pești, plante și alte specii și 
reduce chiar calitatea apei.

Prin urmare, pentru a curăța apele europene, ar trebui redusă cantitatea de fosfor care ajunge 
în apele de pe continentul nostru și chiar din întreaga lume.

În UE fosfații sunt cel mai des utilizați în compoziția fertilizatorilor, însă, în cea mai mare 
parte, aceștia rămân în sol.  Fosforul ajunge în apă în primul rând de la oameni și de la alte 
mamifere, în special sub formă de fecale și urină, însă, în mod evident, acestea nu intră în 
domeniul de aplicare al prezentei propuneri.

Totuși, fosforul din detergenții de rufe pentru uz casnic contribuie în mod semnificativ la 
prezența directă a fosforului în canalele de apă. Prin urmare, propunerea Comisiei este extrem 
de binevenită.

Pe lângă aceasta, mai există o sursă casnică de fosfați, și anume detergenții pentru mașinile 
automate de spălat vase (detergenți MAV).

Fosfații sunt utilizați în detergenți pentru a contracara duritatea apei pentru a permite o 
curățare eficientă și pentru a îmbunătăți performanța de curățare a detergenților.

Una dintre probleme este aceea că duritatea apei variază enorm în UE. În Scandinavia, în 
general apa nu este dură, astfel că formulele de detergenți care conțin cantități mai mici de 
fosfați sunt eficiente. În alte părți ale UE, precum sudul Europei, apa este mai dură, necesitând 
mai mulți fosfați în detergenți pentru a permite spălarea eficientă a rufelor și a vaselor.

Există alternative la prezența fosfaților în detergenți și, în special în ceea ce privește 
detergenții pentru rufe, tendința este spre formulele fără fosfați. De fapt, detergenții lichizi 
fără fosfați ocupă deja o importantă cotă de piață în UE, care se află în continuă creștere. Deși 
detergenții MAV sunt încă în mare parte pe bază de fosfați, sunt disponibile produse și 
tehnologii fără fosfați. Totuși, pentru o curățare eficientă, formulele alternative pentru 
detergenți necesită fosfonați (care conțin, de asemenea, fosfor, însă în cantități mult mai 
scăzute). Prin urmare, nu este posibilă interzicerea completă a fosforului.

Situația actuală a legislației naționale în UE reflectă o tendință de scădere a ratei de utilizare a 
fosfaților în detergenți, câteva state membre dispunând deja de restricții pentru detergenții de 
rufe de uz casnic, iar unele introducând restricții și pentru detergenții MAV. Această situație a 
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fragmentat piața internă pentru detergenți, ridicând costurile pentru companiile care operează 
în mai multe state membre. În plus, nedispunând de o legislație armonizată, UE se confruntă 
cu dificultăți în încercarea de a încheia acorduri cu statele membre cu privire la reducerea 
conținutului de fosfor din detergenții pentru mașinile de spălat rufe și vase în cadrul 
inițiativelor regionale de curățare a apelor, precum Planul de acțiune pentru Marea Baltică 
HELCOM și Strategia pentru regiunea Dunării.

Se pare că există un consens la scară largă cu privire la faptul că, pentru detergenții de rufe de 
uz casnic, cantitatea maximă de fosfor ar trebui stabilită la 0,5 grame pe doză pentru o 
încărcătură standard de rufe. Exprimarea acestei limite în grame pe încărcătură, și nu în 
procente din greutate, cum a propus inițial Comisia, le va permite fabricanților de detergenți 
de rufe să producă formule mai compacte, concentrate, care nu vor conține o cantitate de 
fosfor mai mare 0,5% din greutatea unei „doze standard” actuale, dar în care fosforul (din 
fosfonați) ar putea constitui mai mult din 0,5% din greutatea totală.

Când raportorul s-a reunit cu raportorii alternativi, o mare majoritate s-a exprimat în favoarea 
includerii în propunere și a detergenților MAV pentru uz casnic. Neexistând o încărcătură 
standard a mașinii de spălat pentru detergenții MAV, limita ar trebui stabilită la 0,5% din 
greutate.

Stabilind o dată până la care se vor aplica restricțiile privind fosforul din detergenții de uz 
casnic pentru rufe și MAV, putem asigura cea mai importantă contribuție pe care o putem 
aduce la reducerea riscului de eutrofizare în întreaga UE în cel mai scurt timp posibil. 
Stabilirea unui termen rezonabil pentru limita conținutului de fosfor din detergenții MAV va 
stimula inovarea necesară pentru a accelera tranziția la formulele fără fosfați, lăsând totodată 
suficient timp pentru reducerea consecințelor negative asupra fabricanților. În acest mod, se 
va asigura și armonizarea pieței interne.

Raportorul propune realizarea unui studiu în care să se analizeze fezabilitatea interzicerii 
fosfaților și posibilele consecințe pe care le-ar avea o astfel de interdicție pentru detergenții 
industriali și instituționali, unde situația este mult mai complexă.

În ceea ce privește includerea detergenților MAV în regulament, comisia dorește să ia în 
considerare posibilitatea de a alege între accelerarea campaniei împotriva eutrofizării și 
pierderea de locuri de muncă în IMM-uri care produc detergenți MAV bogați în fosfați și care 
încă nu dispun de know-how-ul necesar pentru a-i produce fără fosfați - deși, din păcate, se 
pare că nu există o statistică privind numărul de locuri de muncă periclitate.


