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Amendamentul 14
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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 
fosfaților. 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 
fosfaților. După o analiză aprofundată, 
Comisia a concluzionat că utilizarea 
fosfaților în detergenții de rufe de uz casnic 
ar trebui interzisă 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.

Or. en

Amendamentul 15
Heide Rühle

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 
fosfaților. După o analiză aprofundată, 
Comisia a concluzionat că utilizarea 

(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 
fosfaților. După o analiză aprofundată, 
Comisia a concluzionat că utilizarea 
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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.

fosfaților în detergenții 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 uz casnic 
prin utilizarea unor alternative pentru 
fosfați.

Or. en

Amendamentul 16
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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 foarte specifică, diferită de cea a 
detergenților, și sunt folosiți în cantități 
atât de mici, încât nu contribuie într-o 
măsură considerabilă la eutrofizare.

Or. en

Amendamentul 17
Heide Rühle

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 

(2) Pentru a fi eficiente, alternativele 
pentru detergenții de uz casnic pe bază de 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 18
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește interacțiunea între 
fosfați și alți compuși ai fosforului, este 
necesară definirea cu grijă a domeniului 
de aplicare și a nivelului limitării. 
Limitarea ar trebui să se aplice tuturor 
compușilor fosforului pentru a împiedica 
simpla înlocuire a fosfaților care fac 
obiectul limitării cu alți compuși ai 
fosforului. Limitarea conținutului de 
fosfor ar trebui să fie suficient de redusă 
pentru a împiedica în mod eficient 
comercializarea formulelor de detergenți 
de rufe de uz casnic pe bază de fosfați și, 
în același timp, suficient de mare pentru a 
autoriza prezența unei cantități minime de 
fosfonați necesari în formularea soluțiilor 
alternative.

eliminat

Or. en

Amendamentul 19
Heide Rühle

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5 
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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.

eliminat

Or. en

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

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 și deoarece nu a fost încă 
efectuată o evaluare a impactului 
extinderii restricțiilor asupra detergenților 
pentru mașinile automate de spălat vase 
de uz casnic, în special costurile de 
reformulare și impactul compușilor 
chimici utilizați în formule care nu conțin 
fosfați, consumul de apă de uz casnic și de 
energie în momentul utilizării de către 
consumator (ciclul de spălare), precum și 
costul pentru consumatori.
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Justificare

Evaluarea de impact efectuată s-a axat în principal pe fosfații din detergenții de rufe de uz 
casnic. Eventualele schimbări survenite în eficacitatea de curățare în urma adoptării unor 
tipuri de detergenți pentru mașinile automate de spălat vase de uz casnic care nu conțin 
fosfați ar putea avea efecte economice și de mediu semnificative și foarte diferite de efectele 
detergenților de uz casnic pentru rufe: utilizarea altor substanțe chimice de înlocuire, 
selectarea de către consumatori a programelor de spălare mai intensive care ar avea un 
impact asupra costului și asupra consumului de apă și de energie (și, prin urmare, asupra 
emisiilor de CO2).

Amendamentul 21
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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 interzicerii
fosfaților 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, și 
nici impunerea unor restricții privind 
utilizarea fosfaților în aceste tipuri de 
detergenți, deoarece nu sunt încă 
disponibile alternative viabile din punct de 
vedere economic și tehnic pentru utilizarea 
fosfaților în tipurile respective de 
detergenți.

Or. en

Amendamentul 22
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9 
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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 23
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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.

– limitarea sau interzicerea conținutului 
de fosfați în detergenți.

Or. en

Amendamentul 24
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Detergenții enumerați în anexa VIa care nu 
respectă limitările conținutului de fosfați și 
de alți compuși ai fosforului stabilite în 

Detergenții enumerați în anexa VIa care nu 
respectă limitările conținutului de fosfați 
stabilite în anexa respectivă nu sunt 
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anexa respectivă nu sunt introduși pe piață 
de la data prevăzută în anexa menționată.

introduși pe piață de la data prevăzută în 
anexa menționată.

Or. en

Amendamentul 25
Marc Tarabella

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La articolul 11, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
(4) „În plus, ambalajul detergenților 
comercializați publicului larg, destinați 
utilizării ca detergenți de rufe, poartă 
informațiile prevăzute de anexa VII 
secțiunile B și Ba.”

Or. en

Amendamentul 26
Marc Tarabella, Heide Rühle

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3b (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 11 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) La articolul 11 se adaugă următorul 
paragraf:
(6a) „Pentru a preveni denaturarea 
competitivității în materie de mediu, 
producătorii nu prezintă performanța 
detergenților ca o caracteristică 
suplimentară atunci când nu fac decât să 
respecte legislația Uniunii.”
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Or. en

Amendamentul 27
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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 restricțiile referitoare 
la conținutul de fosfați 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.

Or. en

Amendamentul 28
Heide Rühle

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:

eliminat

„Articolul 16
Raport
Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
realizează o evaluare și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului cu 
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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.”

Or. en

Amendamentul 29
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori

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 2014, Comisia 
realizează o evaluare și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la utilizarea fosfaților 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 data menționată, Comisia 
efectuează, de asemenea, o evaluare și 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport cu privire la 
perspectivele tehnice, economice și cele 
legate de dezvoltarea durabilă în ceea ce 
privește recuperarea și reciclarea 
fosfaților din apele reziduale menajere, 
bălegar și deșeurile industriale, ținând 
seama de aspectele legate de gestionarea 
resurselor și de aspectele geopolitice ale 
rezervelor de zăcăminte de fosfați și 
evaluând implicațiile utilizării și, 
eventual, ale reciclării fosfaților din 
detergenți.
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Justificare

Fosfații reprezintă o resursă neregenerabilă, care nu poate fi înlocuită în procesul de 
asigurare cu hrană a populației mondiale, și nici în procesele medicale sau industriale. UE 
depinde în mare măsură de importul de fosfați, deoarece rezervele de fosfați sunt concentrate 
în China și în Sahara de Vest. Totodată, punerea în aplicare a directivelor UE privind 
protecția apei va duce la răspândirea tot mai largă a practicii de eliminare a fosfaților. Acest 
lucru oferă o posibilitate importantă de a dezvolta recuperarea și reciclarea fosfaților, 
transformând un flux de deșeuri într-o resursă potențială, care nu trebuie importată.

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

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11a (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Anexa VII – secțiunea Ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În anexa VII se introduce 
următoarea secțiune Ba:
Ba. „Informații privind utilizarea 
durabilă
Fără a aduce atingere Directivei 
2006/114/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind publicitatea înșelătoare și 
comparativă (versiune codificată)1, 
etichetele detergenților de rufe de uz 
casnic menționează informații pertinente, 
prin intermediul unei sigle și/sau al unei 
inscripții, care să încurajeze utilizarea 
durabilă a detergenților de rufe, cum ar fi 
recomandări pentru evitarea încărcării 
incomplete a mașinii de spălat, luarea în 
considerare a instrucțiunilor de dozare, 
spălarea la o temperatură scăzută și 
reciclarea/reutilizarea ambalajului.”
__________
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1JO L 376, 27.12.2006, p. 21.

Or. en

Amendamentul 31
Amalia Sartori, Marc Tarabella, Ashley Fox

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 11b (nou)--
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Anexa VII – secțiunea Ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În anexa VII se introduce 
următoarea secțiune Ba:

Ba. „Informații privind utilizarea 
durabilă

Fără a aduce atingere Directivei 
2006/114/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind publicitatea înșelătoare și 
comparativă (versiune codificată)1, 
etichetele detergenților de rufe conțin 
trimiteri la informații pertinente ce pot fi 
găsite în surse existente destinate 
consumatorilor, cum ar fi site-urile 
internet, pentru a permite consumatorilor 
să aibă acces la recomandări, propuneri și 
sfaturi utile care încurajează utilizarea 
durabilă a detergenților.”
__________
1JO L 376, 27.12.2006, p. 21.

Or. en

Amendamentul 32
Heide Rühle

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
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Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Anexa VIa – coloana 1 – rândul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Detergenți de rufe de uz casnic Detergenți de uz casnic

Or. en

Amendamentul 33
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Anexa VIa – titlu și coloana 2 – rândul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

LIMITĂRI ALE CONȚINUTULUI DE 
FOSFAȚI ȘI DE ALȚI COMPUȘI AI 

FOSFORULUI

LIMITĂRI ALE CONȚINUTULUI DE 
FOSFAȚI

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

Nu se introduc pe piață în cazul în care 
conțin fosfați adăugați

Or. en


