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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Piața internă a detergenților de rufe de uz casnic este fragmentată în ceea ce privește 
conținutul de fosfați și de alți compuși ai fosforului. Pentru a contribui la o mai bună 
funcționare a pieței interne a detergenților, este necesară o abordare armonizată.

În lipsa unei armonizări la nivelul UE a conținutului de fosfați și de alți compuși ai fosforului 
în detergenții de rufe de uz casnic, statele membre au ales abordări diferite. Unele state 
membre au luat măsuri naționale pentru a restricționa utilizarea fosfaților în detergenți. Alte 
state membre au optat pentru măsuri voluntare din partea sectorului în cauză menite să reducă 
utilizarea fosfaților în detergenți; cu toate acestea, este posibil ca anumiți producători să nu se 
simtă obligați de angajamentele voluntare. Mai mult, zece state membre nu au nicio restricție 
privind conținutul de fosfați în detergenți. Aceste abordări variate au dus la o fragmentare 
ridicată a pieței interne a detergenților, producătorii de detergenți fiind obligați să respecte 
norme naționale divergente, ceea ce provoacă pierderi de timp și costuri suplimentare.

Mai mult, în ceea ce privește produsele care nu sunt supuse legislației de armonizare, se aplică 
principiul recunoașterii reciproce. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 764/2008 privind 
recunoașterea reciprocă1, statele membre au obligația să accepte produsele, prin urmare și 
detergenți cu un conținut diferit de fosfați, comercializate în mod legal în alt stat membru, cu 
excepția cazului în care pot demonstra că există motive specifice să nu accepte acest lucru. 
Termenele-limită relativ scurte în care administrațiile statelor membre trebuie să ia o decizie 
privind recunoașterea reciprocă constituie o povară deosebită, mai ales atunci când sunt vizate 
produse numeroase.

Prin urmare, pentru a îmbunătăți libera circulație pe piața internă a detergenților de rufe de uz 
casnic, se recomandă armonizarea normelor naționale divergente referitoare la conținutul de 
fosfați și de alți compuși ai fosforului în detergenții respectivi. Acest lucru ar contribui, în 
plus, la eliminarea costurilor suportate de producători și de administrațiile naționale ca urmare 
a fragmentării actuale a pieței interne, precum și la evitarea obligațiilor împovărătoare legate 
de recunoașterea reciprocă.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a 
unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în 
alt stat membru și de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE. (JO L 218, 13.8.2008, p. 21).
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Amendamentul 1

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 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. Mai mult, introducerea 
unor limitări ale conținutului de fosfați și 
de alți compuși ai fosforului ar contribui 
la armonizarea pieței interne a 
detergenților de rufe de uz casnic, 
îmbunătățind astfel libera circulație a 
acestor detergenți.

Or. en

Justificare

În lipsa unei armonizări la nivelul UE a conținutului de fosfați și de alți compuși ai fosforului 
în detergenții de rufe de uz casnic, statele membre au ales abordări diferite care au dus, în 
consecință, la o fragmentare ridicată a pieței interne a detergenților respectivi în ceea ce 
privește conținutul lor de fosfați. Pentru a îmbunătăți libera circulație pe piața internă a 
detergenților de rufe de uz casnic, este necesară armonizarea normelor naționale divergente.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Având în vedere faptul că obiectivele 
acțiunii care urmează a fi întreprinsă, și 
anume reducerea contribuției fosfaților din 
detergenți la riscurile de eutrofizare și
diminuarea costurilor eliminării fosfaților 
în stațiile de epurare a apelor reziduale, nu 
pot fi complet îndeplinite de către statele 
membre, deoarece măsurile naționale care 
conțin specificații tehnice diferite nu pot 
influența calitatea apei care traversează 
granițele naționale și ținând seama de 
faptul că, prin urmare, aceste obiective pot 
fi mai bine îndeplinite la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, prevăzut la 
articolul respectiv, prezentul regulament nu 
se extinde dincolo de ceea ce este necesar 
pentru realizarea obiectivului în cauză.

(4) Având în vedere faptul că obiectivele 
acțiunii care urmează a fi întreprinsă, și 
anume reducerea contribuției fosfaților din 
detergenți la riscurile de eutrofizare, 
diminuarea costurilor eliminării fosfaților 
în stațiile de epurare a apelor reziduale și 
asigurarea unei bune funcționări a pieței 
interne a detergenților de rufe de uz 
casnic, nu pot fi complet îndeplinite de 
către statele membre, deoarece măsurile 
naționale care conțin specificații tehnice 
diferite nu pot influența calitatea apei care 
traversează granițele naționale și ținând 
seama de faptul că, prin urmare, aceste 
obiective pot fi mai bine îndeplinite la 
nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu se 
extinde dincolo de ceea ce este necesar 
pentru realizarea obiectivului în cauză.

Or. en

Justificare

În lipsa unei armonizări la nivelul UE a conținutului de fosfați și de alți compuși ai fosforului 
în detergenții de rufe de uz casnic, statele membre au ales abordări diferite care au dus, în 
consecință, la o fragmentare ridicată a pieței interne a detergenților respectivi în ceea ce 
privește conținutul lor de fosfați. Pentru a îmbunătăți libera circulație pe piața internă a 
detergenților de rufe de uz casnic, este necesară armonizarea normelor naționale divergente.
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Amendamentul 3

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 prezentul 
regulament. Este deosebit de important ca, 
în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți.

Or. en

Justificare

Este important să se garanteze realizarea de consultări de către Comisie. Mai mult, această 
formulare este o dispoziție standard propusă în anexa la Consensul privind mecanismele 
practice de utilizare a actelor delegate.

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 2 – punctele 3 și 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La articolul 2, punctul 3 se înlocuiește 
cu următorul text:

2. Articolul 2 se modifică după cum 
urmează:

(a) punctul 3 se înlocuiește cu următorul 
text:

„3. „Curățare” înseamnă procesul prin care 
murdăria este îndepărtată de substrat și 
adusă în stare de soluție sau dispersie.”

„3. „Curățare” înseamnă procesul prin care 
murdăria este îndepărtată de substrat și 
adusă în stare de soluție sau dispersie.”

(b) punctul 9 se înlocuiește cu următorul 
text:



PA\859828RO.doc 7/13 PE458.832v02-00

RO

„9. „Introducere pe piață” înseamnă 
furnizarea sau punerea la dispoziția unei
părți terțe, fie în schimbul unei plăți, fie 
în mod gratuit. Importul se consideră 
introducere pe piață.”

Or. en

Justificare

Pentru a garanta securitatea juridică și o utilizare armonizată a termenilor, este necesar să 
se alinieze definiția „introducerii pe piață” la definițiile respective prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP), 
întrucât toate cele trei regulamente vizează în principal substanțele și compușii.

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 2 – punctul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 2, se adaugă următorul 
punct:

„12a. „Ciclu de viață” înseamnă efectele 
unui produs asupra mediului în toate 
stadiile, de la producerea materiilor 
prime, fabricarea și ambalarea produsului 
și transportarea sa la punctele de vânzare 
cu amănuntul până la utilizarea și 
eliminarea sa ulterioară de către 
consumator.”

Or. en

Justificare

Întrucât amendamentele 12 și 13 fac trimitere la „ciclul de viață”, este necesar să se 
definească acest termen.
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Amendamentul 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Detergenții enumerați în anexa VIa 
care sunt introduși pe piață înainte de 
data prevăzută în anexa menționată pot fi 
puși în continuare la dispoziție pe piață 
până la …*, fără să fie supuși obligației 
de a respecta limitările conținutului de 
fosfați și de alți compuși ai fosforului 
prevăzute în anexa respectivă.
_______________________
*A se introduce data la JO: 2 ani de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Prin această dispoziție tranzitorie se va asigura că detergenții introduși pe piață în 
conformitate cu legislația actuală pot fi puși în continuare la dispoziție pe piață timp de doi 
ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Mulțumită acestei dispoziții, noile 
cerințe privind conținutul de fosfați și de alți compuși ai fosforului prevăzute în prezentul 
regulament nu ar trebui să constituie o povară în ceea ce privește detergenții care sunt 
conformi cu legislația actuală.

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 13 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta, prin acte 
delegate în conformitate cu articolele 13a, 
13b și 13c, modificări ale anexelor la 
prezentul regulament în ceea ce privește 
detergenții pe bază de solvenți.

(2) Comisia poate adopta, prin acte 
delegate în conformitate cu articolele 13a, 
13b și 13c, modificări ale anexelor I, II, 
III, IV, V, VI, VII și VIII la prezentul 
regulament în ceea ce privește detergenții 
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pe bază de solvenți.

Or. en

Justificare

Anexa VIa la prezentul regulament conține elemente esențiale și, prin urmare, modificările 
aduse elementelor respective trebuie să fie adoptate de legislator prin intermediul procedurii 
legislative, mai curând decât prin acte delegate.

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 13b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificate în 
decizie. Decizia intră în vigoare imediat
sau la o dată ulterioară, menționată în 
decizie. Aceasta nu aduce atingere 
valabilității actelor delegate care sunt deja 
în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificate în 
decizie. Decizia produce efecte în ziua 
următoare publicării sale în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară, menționată în decizie. Aceasta 
nu aduce atingere valabilității actelor 
delegate care sunt deja în vigoare. Decizia 
se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

Pentru a se garanta securitatea juridică, este necesar să se precizeze exact data. Mai mult, 
această formulare este o dispoziție standard propusă în anexa la Consensul privind 
mecanismele practice de utilizare a actelor delegate.

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 13c – alineatul 1
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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 este 
prelungită cu două luni. 

Or. en

Justificare

Prelungirea cu o perioadă mai lungă este de dorit pentru a lăsa suficient timp pentru 
controlul măsurii. Mai mult, perioada de două luni este o dispoziție standard propusă în 
anexa la Consensul privind mecanismele practice de utilizare a actelor delegate.

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Articolul 14 - paragraful 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 limitările referitoare 
la conținutul de fosfați și de alți compuși ai 
fosforului în detergenții pentru care anexa 
VIa nu stabilește limitări 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

Justificare

Pentru a asigura buna funcționare a pieței interne a detergenților și a evita fragmentarea 
suplimentară a acesteia, statele membre nu ar trebui încurajate să adopte norme naționale 
noi cu privire la limitările referitoare la conținutul de fosfați și de alți compuși ai fosforului în 
detergenți. În plus, este necesar să se înlocuiască termenul „restricții” cu „limitări” pentru a 
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asigura consecvența și claritatea termenilor utilizați în text.

Amendamentul 11

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

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.

(1) 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, în urma unui studiu bazat pe ciclul 
de viață al detergenților pentru mașinile 
automate de spălat vase de uz casnic, 
alternativele disponibile, performanța lor, 
raportul lor cost-eficacitate și limitele din 
punctul de vedere al accesului la 
tehnologie și, dacă se justifică, prezintă o 
propunere legislativă în vederea eliminării 
lor treptate sau a restricționării lor la 
anumite aplicații.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o examinare detaliată a utilizării fosfaților și a altor compuși ai fosforului 
în detergenții pentru mașinile automate de spălat vase de uz casnic, Comisia ar trebui să 
dispună realizarea unui studiu care să analizeze ciclul de viață al detergenților pentru 
mașinile automate de spălat vase de uz casnic, alternativele disponibile, performanța lor, 
raportul lor cost-eficacitate și limitele din punctul de vedere al accesului la tehnologie. 
Aceste aspecte sunt esențiale pentru elaborarea oricărei măsuri viitoare privind utilizarea 
fosfaților și a altor compuși ai fosforului în detergenții pentru mașinile automate de spălat 
vase de uz casnic.
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Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Până la 31 decembrie 2017, 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 
instituționali sau industriali și în alte 
tipuri de detergenți, în urma unui studiu 
bazat pe ciclul de viață al detergenților 
instituționali sau industriali, alternativele 
disponibile, performanța lor, raportul lor 
cost-eficacitate și limitele din punctul de 
vedere al accesului la tehnologie și, dacă 
se justifică, prezintă o propunere 
legislativă în vederea eliminării lor 
treptate sau a restricționării lor la 
anumite aplicații.

Or. en

Justificare

Este necesar să se examineze utilizarea fosfaților și a altor compuși ai fosforului în 
detergenții instituționali și industriali pentru a asigura o abordare coerentă a utilizării 
fosfaților în diferite tipuri de detergenți. În prezent nu sunt disponibile alternative viabile din 
punct de vedere tehnic sau economic pentru detergenții instituționali și industriali, dar 
situația ar putea evolua în viitor și ar trebui, așadar, monitorizată îndeaproape.

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 648/2004
Anexa VII – secțiunea B – paragraful 1 – liniuțele 3a și 3b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. În secțiunea B din anexa VII se 
adaugă următoarele liniuțe: 
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„- faptul că supradozarea nu duce la o 
performanță de curățare mai bună;

- economiile realizate prin utilizarea 
programului de 40°C în locul 
programului de 60°C și, respectiv, a 
programului de 60°C în locul 
programului de 90°C.”

Or. en

Justificare

Pentru a promova o spălare ecologică și rentabilă este necesar să se prezinte informații 
suplimentare pe ambalaj.


