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Alteração 14
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 15
Heide Rühle

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) Nos termos do artigo 16.º do 
Regulamento (CE) n.º 648/2004, a 
Comissão avaliou a utilização de fosfatos 
em detergentes no Relatório ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu relativo à 
utilização de fosfatos. Após uma análise 

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

mais aprofundada, a Comissão concluiu 
que a utilização de fosfatos em detergentes 
de uso doméstico deve ser limitada no 
sentido de reduzir a contribuição dos 
fosfatos provenientes de detergentes para 
os riscos de eutrofização e de reduzir os 
custos da remoção dos fosfatos em 
estações de tratamento de águas residuais. 
Estas poupanças em termos de custo 
compensam os custos da reformulação dos 
detergentes de uso doméstico com 
alternativas aos fosfatos.

Or. en

Alteração 16
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2 

Texto da Comissão Alteração

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

(2) As alternativas eficazes aos detergentes 
para a roupa de uso doméstico à base de 
fosfatos exigem pequenas quantidades de 
outros compostos fosforados, 
nomeadamente fosfonatos, os quais 
cumprem uma função muito específica, 
diferente da dos detergentes, e são
utilizados em quantidades tão reduzidas 
que não contribuem de forma
significativa para a eutrofização.

Or. en

Alteração 17
Heide Rühle

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

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

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

Or. en

Alteração 18
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) A interacção entre os fosfatos e outros 
compostos fosforados exige uma escolha 
cuidada do âmbito de aplicação e do nível 
da limitação. A limitação deve aplicar-se a 
todos os compostos fosforados no sentido 
de evitar uma simples substituição dos 
fosfatos objecto da limitação por outros 
compostos fosforados. A limitação do teor 
de fósforo deve ser suficientemente 
reduzida para evitar eficazmente a 
comercialização de formulações de 
detergentes para a roupa de uso 
doméstico à base de fosfatos mas ser 
suficientemente elevada por forma a 
permitir a quantidade mínima de 
fosfonatos necessárias para as 
formulações alternativas.

Suprimido

Or. en
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Alteração 19
Heide Rühle

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 20
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Marc Tarabella

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

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

(5) Não é adequado alargar as limitações 
da utilização de fosfatos e outros 
compostos fosforados presentes nos 
detergentes para a roupa de uso doméstico 
aos detergentes para máquinas de lavar 
louça de uso doméstico ou aos detergentes 
industriais e institucionais devido ao facto 
de não existirem ainda alternativas técnica 
e economicamente viáveis à utilização de 
fosfatos naqueles detergentes, bem como 
devido ao facto de ainda não se encontrar 
disponível uma avaliação de impacto que 
permita determinar os efeitos do 
alargamento das limitações aos 
detergentes para máquinas de lavar louça 
de uso doméstico e que avalie 
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nomeadamente os custos da reformulação 
e o impacto das substâncias químicas
utilizadas em formulações isentas de 
fosfatos, o consumo de água e energia 
domésticas, na fase de utilização pelo 
consumidor (ciclo de lavagem), e os 
custos económicos para os consumidores.

Or. en

Justificação

A avaliação de impacto efectuada analisou sobretudo os fosfatos em detergentes para a 
roupa de uso doméstico. Eventuais alterações a nível da eficácia da limpeza resultantes da
utilização de detergentes isentos de fosfatos nas máquinas de lavar louça de uso doméstico 
poderão ter impactos significativos a nível económico e ambiental muito diferentes dos 
originados pelos detergentes para lavar roupa de uso doméstico: utilização de substâncias 
químicas alternativas diferentes, escolha de programas de lavagem mais intensivos por parte 
dos consumidores repercussões a nível de custos, do consumo de água e energia (e 
consequentemente a nível das emissões de CO2).

Alteração 21
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

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

(5) Não é adequado alargar a proibição da 
utilização de fosfatos 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 ou restringir a 
utilização de fosfatos nesses detergentes 
devido ao facto de não existirem ainda 
alternativas técnica e economicamente 
viáveis à utilização de fosfatos naqueles 
detergentes.

Or. en
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Alteração 22
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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

Or. en

Alteração 23
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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

Texto da Comissão Alteração

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

– limitações ou proibições ao teor de 
fosfatos em detergentes.

Or. en

Alteração 24
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Artigo 4-A
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Texto da Comissão Alteração

Os detergentes enumerados no anexo VI-A 
que não cumpram as limitações ao teor de 
fosfatos e outros compostos fosforados
definidas naquele anexo não devem ser 
colocados no mercado a partir da data nele 
estabelecida.

Os detergentes enumerados no anexo VI-A 
que não cumpram as limitações ao teor de 
fosfatos definidas naquele anexo não 
devem ser colocados no mercado a partir 
da data nele estabelecida.

Or. en

Alteração 25
Marc Tarabella

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No artigo 11.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redacção:
«4. Além disso, a embalagem de 
detergentes vendidos ao público em 
geral para utilização como detergentes 
para roupa deve ostentar as informações 
previstas nos capítulos B e B-A do anexo 
VII .»

Or. en

Alteração 26
Marc Tarabella, Heide Rühle

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Artigo 11 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) No artigo 11.º, é inserido o seguinte



PE462.542v02-00 10/15 AM\863506PT.doc

PT

n.º 6-B:
«6-B. A fim de evitar distorções da 
competitividade no plano ambiental, os 
fabricantes não alegarão que a eficácia 
do detergente que apenas cumpre a 
legislação da União constitui um atributo 
adicional.»

Or. en

Alteração 27
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 28
Heide Rühle

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

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

Suprimido

«Artigo 16.º
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 
legislativa com vista à sua eliminação 
gradual ou restrição a aplicações 
específicas.»

Or. en

Alteração 29
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Até essa data, a Comissão procederá 
também a uma avaliação e apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre as perspectivas a nível 
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técnico, económico e de desenvolvimento 
sustentável para a recuperação e 
reciclagem de fosfatos a partir de águas 
residuais domésticas, estrumes animais e
resíduos industriais, tendo em conta a
gestão dos recursos e os aspectos 
geopolíticos das reservas de fosfato de 
rocha e avaliando as implicações para a 
utilização e eventual reciclagem de 
fosfatos em detergentes.

Or. en

Justificação

Os fosfatos são uma fonte não renovável e insubstituível para alimentação da população 
mundial, bem como para utilização em aplicações médicas e industriais. A UE depende 
essencialmente das importações, uma vez que as reservas estão concentradas na China e no 
Sara Ocidental. Por outro lado, a implementação das directivas da UE relativas à protecção 
da água fará aumentar a instalação de eliminação de fosfatos. Isto oferece uma importante
oportunidade para desenvolver a recuperação e reciclagem de fosfatos, transformando um 
fluxo de resíduos num recurso potencial, não importado.

Alteração 30
Marc Tarabella, Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Heide Rühle

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Anexo VII – capítulo B-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) No Anexo VII, é inserido o
seguinte capítulo B-A :
«B-A. Informação sobre utilização 
sustentável
Sem prejuízo da Directiva 2006/114/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
12 de Dezembro de 2006, relativa à 
publicidade enganosa e comparativa 
(versão codificada)1, a rotulagem dos 
detergentes para a roupa de uso 
doméstico devem conter informação
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relevante, através de um logótipo e/ou 
texto, para incentivar a utilização 
sustentável dos detergentes para a roupa, 
nomeadamente recomendações para se 
evitar a utilização das máquinas de lavar 
sem estarem cheias, para se ter em 
atenção as instruções de dosagem, 
lavagem a baixas temperaturas e 
reciclagem/recarga da embalagem.»
__________
1 JO L 376 de 27. 12.2006, p. 21.

Or. en

Alteração 31
Amalia Sartori, Marc Tarabella, Ashley Fox

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 11-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Anexo VII – capítulo B-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) No Anexo VII, é inserido o
seguinte capítulo B-A:

«B-A. Informação sobre utilização 
sustentável

Sem prejuízo da Directiva 2006/114/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
12 de Dezembro de 2006, relativa à 
publicidade enganosa e comparativa 
(versão codificada)1, os rótulos dos 
detergentes para a roupa devem conter 
referências a informação relevante que 
possa ser encontrada em fontes existentes, 
como sítios na Internet, para que os 
consumidores possam ter acesso a 
recomendações, sugestões e conselhos 
úteis que incentivem a utilização 
sustentável dos mesmos."
__________
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1 JO L 376 de 27. 12.2006, p. 21.

Or. en

Alteração 32
Heide Rühle

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Anexo VI-A – coluna 1 – linha 2

Texto da Comissão Alteração

Detergentes para a roupa de uso 
doméstico

Detergentes de uso doméstico

Or. en

Alteração 33
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo
Regulamento (CE) n.º 648/2004
Anexo VI-A – título e coluna 2 – linha 2

Texto da Comissão Alteração

LIMITAÇÕES AO TEOR DE FOSFATOS 
E OUTROS COMPOSTOS 

FOSFORADOS

LIMITAÇÕES AO TEOR DE FOSFATOS

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

Não serão colocados no mercado se
contiverem fosfatos adicionados

Or. en



AM\863506PT.doc 15/15 PE462.542v02-00

PT


