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Grozījums Nr. 12
Vittorio Prodi, Julie Girling

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 648/2004 
16. pantu Komisija ziņojumā Padomei un 
Eiropas Parlamentam par fosfātu 
izmantošanu6 ir novērtējusi fosfātu 
izmantošanu mazgāšanas līdzekļos. Pēc 
sīkākas analīzes Komisija ir secinājusi, ka 
fosfātu izmantošanas mājsaimniecības 
veļas mazgāšanas līdzekļos ir jāierobežo, 
lai mazinātu mazgāšanas līdzekļos esošo 
fosfātu ietekmi uz eitrofikācijas riskiem un 
lai mazinātu fosfora attīrīšanas izmaksas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Šie 
izmaksu ietaupījumi atsver izmaksas, ko 
radītu mājsaimniecības veļas mazgāšanas 
līdzekļu pārveidošana, lai izmantotu 
fosfātu alternatīvas.

(1) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 648/2004 
16. pantu Komisija ziņojumā Padomei un 
Eiropas Parlamentam par fosfātu 
izmantošanu6 ir novērtējusi fosfātu 
izmantošanu mazgāšanas līdzekļos. Pēc 
sīkākas analīzes Komisija ir secinājusi, ka 
fosfātu izmantošanas mājsaimniecības 
veļas mazgāšanas līdzekļos ir jāierobežo, 
lai mazinātu mazgāšanas līdzekļos esošo 
fosfātu ietekmi uz eitrofikācijas riskiem un 
lai mazinātu fosfora attīrīšanas izmaksas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Šie 
izmaksu ietaupījumi atsver izmaksas, ko 
radītu mājsaimniecības veļas mazgāšanas 
līdzekļu pārveidošana, lai tajos izmantotu 
fosfātu alternatīvas. Taču obligāti būtu 
jāievieš metode fosfora reģenerēšanai un 
jānodrošina tam nepieciešamais 
aprīkojums, lai tādā veidā risinātu 
jautājumu par šī elementa 
nepietiekamību.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Efektīviem mājsaimniecības veļas 
mazgāšanas līdzekļiem uz fosfātu bāzes ir
vajadzīgs neliels daudzums citu fosfora
savienojumu, proti, fosfonātu, kas varētu 

(2) Efektīviem mājsaimniecības veļas 
mazgāšanas līdzekļiem uz fosfātu bāzes
pašreiz ir vajadzīgi citi fosfora
savienojumi, proti, protifosfonāti vai citas 
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kaitēt videi, ja to lietotu lielākā daudzumā. pildvielas, piemēram, polikarboksilāti. Šīs 
vielas nav viegli bionoārdāmas. 
Zinātniskā komiteja, kas nodarbojas ar 
iespējamā un jaunatklātā veselības 
apdraudējuma jautājumiem, savā 
2007. gada 29. maija ziņojumā 
„Virsmneaktīvās organiskās sastāvdaļas 
un mazgāšanas līdzekļi, kas izgatavoti uz 
ceolītu bāzes” secināja, ka ar pašreiz 
pieejamo informāciju nepietiek, lai 
izslēgtu iespēju, ka šādas vielas var radīt 
apdraudējumu, un ieteica sagatavot 
plašāku informāciju pamatīgāka un 
plašāka novērtējuma veikšanai. Ja fosfātu 
ierobežotas izmantošanas dēļ šīs vielas 
sāktu lietot arvien lielākā daudzumā, tas
varētu kaitēt videi.

Or. en

Pamatojums

Pildvielas pašreiz izmanto ne tikai mājsaimniecības veļas mazgāšanas līdzekļos, bet arī 
trauku mazgāšanas mašīnās izmantojamos līdzekļos. Ir svarīgi atsaukties uz Eiropas 
Komisijas attiecīgās zinātniskās komisijas atziņām, kurās norādīts, ka pildvielas var izraisīt 
arī vides problēmas, un uz šīm atziņām pamatotajiem secinājumiem, ka nepieciešams vairāk 
informācijas.

Grozījums Nr. 14
Julie Girling

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Efektīviem mājsaimniecības veļas 
mazgāšanas līdzekļiem uz fosfātu bāzes ir
vajadzīgs neliels daudzums citu fosfora
savienojumu, proti, fosfonātu, kas varētu 
kaitēt videi, ja to lietotu lielākā 
daudzumā.

(2) Efektīviem mājsaimniecības veļas 
mazgāšanas līdzekļiem uz fosfātu bāzes ir
vajadzīgi citi fosfora savienojumi, proti,
fosfonāti, kas veic ļoti īpašu un svarīgu, 
taču no fosfātiem ļoti atšķirīgu uzdevumu, 
un tos izmanto tik mazos daudzumos, ka 
pašreiz nav gūti pārliecinoši pierādījumi 
tam, ka tie kaitē ūdens videi.

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Sabine Wils

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Efektīviem mājsaimniecības veļas
mazgāšanas līdzekļiem uz fosfātu bāzes ir 
vajadzīgs neliels daudzums citu fosfora 
savienojumu, proti, fosfonātu, kas varētu 
kaitēt videi, ja to lietotu lielākā daudzumā.

(2) Efektīviem mājsaimniecības veļas 
mazgāšanas līdzekļiem uz fosfātu bāzes ir 
vajadzīgs neliels daudzums citu fosfora 
savienojumu, proti, fosfonātu, kuru
izmantošana lielākā daudzumā varētu 
kaitēt videi, jo īpaši ūdeņiem un tajos 
esošajām nogulsnēm, tādēļ Komisijas 
uzdevumā būtu jāizpēta šis jautājums.

Or. de

Grozījums Nr. 16
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Nav lietderīgi paplašināt fosfātu un 
citu fosforu saturošu savienojumu 
izmantošanas ierobežojumus 
mājsaimniecības veļas mazgāšanas 
līdzekļos, lai iekļautu mājsaimniecības 
trauku mazgājamās mašīnās 
izmantojamus līdzekļus vai rūpniecībā un 
iestādēs izmantojamus mazgāšanas 
līdzekļus, jo pagaidām nav pieejamas 
piemērotas tehniski un ekonomiski 
izmantojamas alternatīvas šiem 
mazgāšanas līdzekļiem.

svītrots

Or. lt
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Grozījums Nr. 17
Sabine Wils

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Nav lietderīgi paplašināt fosfātu un 
citu fosforu saturošu savienojumu 
izmantošanas ierobežojumus
mājsaimniecības veļas mazgāšanas 
līdzekļos, lai iekļautu mājsaimniecības
trauku mazgājamās mašīnās izmantojamus 
līdzekļus vai rūpniecībā un iestādēs 
izmantojamus mazgāšanas līdzekļus, jo 
pagaidām nav pieejamas piemērotas 
tehniski un ekonomiski izmantojamas 
alternatīvas šiem mazgāšanas līdzekļiem.

(5) Tirgū pašreiz jau ir pieejami efektīvi 
mājsaimniecības trauku mazgājamajās
mašīnās izmantojamie līdzekļi ar 
ierobežotu fosfora koncentrāciju.

Tāpēc ir lietderīgi mājsaimniecības veļas 
mazgāšanas līdzekļiem noteiktos fosfātu 
un citu fosforu saturošu savienojumu 
izmantošanas ierobežojumus attiecināt arī 
uz mājsaimniecības trauku mazgājamās 
mašīnās izmantojamiem līdzekļiem. Tā kā 
fosfātu izmantošana mazgāšanas līdzekļos 
rūpniecībā vai iestādēs tehnisko un 
ekonomisko apstākļu ziņā atšķiras no to 
izmantošanas mājsaimniecībā, ieviešot 
robežvērtības šajā jomā, būtu jāņem vērā 
ilgāks pielāgošanās posms.

Or. de

Pamatojums

Uz rūpniecību attiecas citi noteikumi nekā uz mājsaimniecībām, tomēr arī šai jomai būtu 
jādod savs ieguldījums, lai samazinātu fosforu saturošu savienojumu izmantošanu.

Grozījums Nr. 18
Julie Girling

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Nav lietderīgi paplašināt fosfātu un 
citu fosforu saturošu savienojumu
izmantošanas ierobežojumus 
mājsaimniecības veļas mazgāšanas
līdzekļos, lai iekļautu mājsaimniecības 
trauku mazgājamās mašīnās 
izmantojamus līdzekļus vai rūpniecībā un 
iestādēs izmantojamus mazgāšanas 
līdzekļus, jo pagaidām nav pieejamas 
piemērotas tehniski un ekonomiski 
izmantojamas alternatīvas šiem 
mazgāšanas līdzekļiem.

(5) Lai arī pašreiz tirgū pieejams tikai 
ierobežots skaits fosfātus nesaturošu 
mājsaimniecības trauku mazgājamajās 
mašīnās izmantojamu līdzekļu, 
pamatojoties uz inovāciju straujo 
ienākšanu tirgū un nozarē valdošo 
konkurenci, ir iespējams, ka tuvākajā 
nākotnē varēs iegādāties fosfātus 
nesaturošus trauku mazgājamajās 
mašīnās izmantojamus līdzekļus. Tādēļ 
būtu lietderīgi nākamajā desmitgadē 
noteikt aizliegumu fosfātu un citu fosforu 
saturošu savienojumu izmantošanai trauku 
mazgājamajās mašīnās izmantojamos
līdzekļos.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Nav lietderīgi paplašināt fosfātu un citu 
fosforu saturošu savienojumu izmantošanas 
ierobežojumus mājsaimniecības veļas 
mazgāšanas līdzekļos, lai iekļautu 
mājsaimniecības trauku mazgājamās 
mašīnās izmantojamus līdzekļus vai 
rūpniecībā un iestādēs izmantojamus 
mazgāšanas līdzekļus, jo pagaidām nav 
pieejamas piemērotas tehniski un 
ekonomiski izmantojamas alternatīvas šiem 
mazgāšanas līdzekļiem.

(5) Nav lietderīgi paplašināt fosfātu un citu 
fosforu saturošu savienojumu izmantošanas 
ierobežojumus mājsaimniecības veļas 
mazgāšanas līdzekļos, lai iekļautu 
mājsaimniecības trauku mazgājamās 
mašīnās izmantojamus līdzekļus vai 
rūpniecībā un iestādēs izmantojamus 
mazgāšanas līdzekļus, jo pagaidām nav 
pieejamas piemērotas tehniski un 
ekonomiski izmantojamas alternatīvas šiem 
mazgāšanas līdzekļiem. Tomēr būtu 
pareizi fosfātus izslēgt no jauno kritēriju 
piemērošanas jomas ekomarķējuma 
piešķiršanai mazgāšanas līdzekļiem, kuri 
izmantojami trauku mazgājamajās 
mašīnās un kuri izmantojami veļas 
mazgājamajās mašīnās.
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Or. fr

Pamatojums

Atzinīgi jāvērtē tas, ka fosfāti nav iekļauti Komisijas jaunajos kritērijos par ekomarķējuma 
piešķiršanu mazgāšanas līdzekļiem. Šādā veidā maina patiesi apšaubāmo politiku, proti, ka 
līdz šim ekomarķējumu varēja saņemt arī trauku mazgājamajās mašīnās izmantojamie 
līdzekļi, kuru fosfāta saturs vienā mazgāšanas līdzekļa dozā nepārsniedza 10 g un attiecīgi 
veļas mazgājamās mašīnās izmantojamiem līdzekļiem — 25 g vienā mazgāšanas līdzekļa 
dozā.

Grozījums Nr. 20
Julie Girling

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ir lietderīgi nodrošināt šajā regulā
noteikto ierobežojumu atliktu 
piemērošanu, lai uzņēmējiem, īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, ļautu 
pārveidot savus uz fosfora bāzes veidotos 
mājsaimniecības veļas mazgāšanas 
līdzekļus, izmantojot alternatīvas savā 
parastajā produktu pārveides ciklā, lai 
mazinātu izmaksas.

(9) Ir lietderīgi nodrošināt šajā regulā
noteiktā aizlieguma atliktu piemērošanu, 
lai uzņēmējiem, īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, ļautu pārveidot savus uz 
fosfora bāzes veidotos mājsaimniecības 
veļas mazgāšanas līdzekļus, izmantojot 
alternatīvas savā parastajā produktu 
pārveides ciklā, lai mazinātu izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Bill Newton Dunn

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Neraugoties uz to, dalībvalstīm ir 
pienākums ievērot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 23. oktobra 
Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā1, dalībvalstīm ieviešot 
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piemērotas un atbilstošas ūdens 
attīrīšanas sistēmas un jo īpaši aprīkojot 
notekūdeņu attīrīšanas ietaises ar trešās 
pakāpes attīrīšanas iekārtām atbilstoši 
Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvai 
91/271/EEK par komunālo notekūdeņu 
attīrīšanu2. Tas būtiski veicinātu Eiropas
ūdeņu augstās kvalitātes saglabāšanu un 
jo īpaši mazinātu fosfāta noplūdi no 
stacionāriem novadīšanas avotiem.
1 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
2 OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) 2007. gada 15. novembrī pieņemtajā 
HELCOM Baltijas jūras rīcības plānā un 
Komisijas 2009. gada 10. jūnija 
paziņojumā par ES Stratēģiju Baltijas 
jūras reģionam norādīts, ka ir jāsamazina 
Baltijas jūras eitrofikācija, kas sasniegusi 
bīstami augstu līmeni, piemērotā veidā 
aizstājot mājsaimniecībā izmantojamajos 
mazgāšanas līdzekļos sastopamo fosfātu 
ar citām vielām un samazinot organisko 
vielu (jo īpaši fosfātu) ieplūdi jūrā, jo ar 
šādiem pasākumiem būtu iespējams 
mazināt arī citu jūru eitrofikāciju.

Or. lt

Grozījums Nr. 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9c) Tā kā mājsaimniecībā 
izmantojamajos mazgāšanas līdzekļos 
sastopamie fosfāti veido tikai nelielu daļu 
no fosfātiem, kuri izraisa jūru 
eitrofikāciju, jūras vides aizsardzības 
nolūkā lielākā mērā būtu jāsamazina arī 
to citas izcelsmes fosfātu daudzums, kuri 
nokļūst jūrā.

Or. lt

Grozījums Nr. 24
Julie Girling

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 648/2004
1. pants – 2. daļa – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– fosfātu un citu fosforu saturošu 
savienojumu satura ierobežojumi 
mazgāšanas līdzekļos.”

–fosfātu un citu fosforu saturošu 
savienojumu satura ierobežojumi vai to 
aizliegums mazgāšanas līdzekļos.”

Or. en

Grozījums Nr. 25
Bill Newton Dunn

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula  (EK) Nr. 648/2004
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var pieņemt grozījumus, kas 
vajadzīgi, lai pielāgotu pielikumus zinātnes 

1. Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras
pieņemt grozījumus, kas vajadzīgi, lai 
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un tehnikas attīstībai, saskaņā ar 13a., 
13b. un 13c. pantu pieņemot deleģētus 
aktus. Kad vien iespējams, Komisija 
izmanto Eiropas standartus.

pielāgotu pielikumus zinātnes un tehnikas 
attīstībai, saskaņā ar 13a., 13b. un 
13c. pantu pieņemot deleģētus aktus. Kad 
vien iespējams, Komisija izmanto Eiropas 
standartus.

2. Komisija, saskaņā ar 13a., 13b. un 
13c. pantu pieņemot deleģētus aktus, var
pieņemt šīs regulas pielikumu grozījumus 
attiecībā uz šķīdinātājus saturošiem 
mazgāšanas līdzekļiem.

2. Komisijai, saskaņā ar 13a., 13b. un 
13c. pantu pieņemot deleģētus aktus, tiek 
piešķirtas pilnvaras pieņemt šīs regulas 
pielikumu grozījumus attiecībā uz 
šķīdinātājus saturošiem mazgāšanas 
līdzekļiem.

3. Ja Zinātniskā komiteja kosmētikas un 
nepārtikas preču jautājumos, pamatojoties 
uz riska apsvērumiem, noteikusi 
individuālu robežvērtību alerģiju 
izraisošām smaržvielām, Komisija saskaņā 
ar 13a., 13b. un 13c. pantu attiecīgi pieņem 
VII pielikuma A daļā minēto 0,01 % 
robežvērtību.

3. Gadījumos, kad Zinātniskā komiteja 
kosmētikas un nepārtikas preču jautājumos, 
pamatojoties uz riska apsvērumiem, 
noteikusi individuālu robežvērtību alerģiju 
izraisošām smaržvielām, Komisijai tiek 
piešķirtas pilnvaras saskaņā ar 13a., 13b. 
un 13c. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
attiecīgi pielāgotu VII pielikuma A daļā 
minēto 0,01 % robežvērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Bill Newton Dunn

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Regula  (EK) Nr. 648/2004
13.a , 13.b un 13.c pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Regulā iekļauj šādu 13.a, 13.b un 
13.c pantu.

(6) Regulā iekļauj šādu pantu:

“13a. pants “13a. pants
Deleģēšana Deleģēšana

1. Pilnvaras 13. pantā minēto deleģēto aktu 
pieņemšanai Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku.

1. Pilnvaras 13. pantā minēto deleģēto aktu 
pieņemšanai Komisijai piešķir atbilstoši 
šajā pantā noteiktajām prasībām.

1.a Pilnvaras pieņemt 13. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir no [..]* 
uz nenoteiktu laiku.
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1.b Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt 13. pantā minēto 
pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģējumu. Lēmums stājās spēkā vienu 
dienu pēc tā publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau 
spēkā esošo deleģēto aktu likumību.

2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģētu 
aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģētu 
aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

3. Komisijai piešķirtās pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus ir pakļautas 
nosacījumiem, kas noteikti 13b. un 
13c. pantā.

3. Deleģētais akts, kas pieņemts atbilstoši 
13. pantam, stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome divu 
mēnešu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei nav 
izteikuši iebildumus pret to vai ja gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
*OV: Lūdzu ierakstīt regulas spēkā stāšanās 
datumu. 

13b. pants
Deleģēto pilnvaru atcelšana
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt 13. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu.
2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, 
vai atcelt deleģētās pilnvaras, apņemas 
informēt pārējās iestādes un Komisiju 
pieņemamā termiņā pirms galīgā lēmuma 
pieņemšanas, norādot, kuras deleģētās 
pilnvaras varētu tikt atceltas, kā arī 
atcelšanas iespējamos iemeslus.
3. Ar atcelšanas lēmumu tiek izbeigta 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšana. Tas stājas spēkā tūlīt vai 
vēlākā datumā, kas norādīts lēmumā. Tas 
neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu 
likumību. Lēmumu publicē Eiropas 



AM\867925LV.doc PE464.931v02-0013/23 AM\

LV

Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
13c.pants
Iebildumi pret deleģētajiem tiesību aktiem
1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus par deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. 
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu var pagarināt par 
vienu mēnesi. 
2. Ja, minētajam termiņam beidzoties, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus pret deleģēto aktu, to 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, un tas stājas spēkā tajā 
norādītajā dienā. Deleģēto aktu var 
publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, un tas var stāties spēkā pirms šā 
termiņa beigām, ja gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju par to, ka ir nolēmuši neizteikt 
iebildumus.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
iebilst pret deleģēto aktu, tas nestājas 
spēkā. Iestāde, kas izsaka iebildumus pret 
deleģēto aktu, izklāsta to pamatojumu.”

Or. en

Grozījums Nr. 27
Rovana Plumb

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Regula  (EK) Nr. 648/2004
13.c pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus par deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu var pagarināt par

1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus par deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par
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vienu mēnesi. diviem mēnešiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 28
Julie Girling

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Regula  (EK) Nr. 648/2004
14. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Gadījumos, kad to var pamatot ar ūdens 
vides aizsardzību un ir pieejamas tehniski 
un ekonomiski īstenojamas alternatīvas, 
dalībvalstis var saglabāt vai noteikt valsts 
noteikumus par ierobežojumiem attiecībā 
uz fosfātu un citu fosforu saturošu
savienojumu saturu mazgāšanas līdzekļos, 
kuriem VIa pielikumā nav noteikti nekādi 
satura ierobežojumi.”

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula  (EK) Nr. 648/2004
16. pants – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2013. gada decembrim veic 
novērtējumu, iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par fosfātu vai 
polikarboksilātu izmantošanu 
mazgāšanas līdzekļos un, ja tas ir 
pamatoti, sagatavo tiesību akta 
priekšlikumu, lai pakāpeniski pārtrauktu 
minēto vielu izmantošanu vai ierobežotu 
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to izmantošanu konkrētam lietojumam.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši Eiropas Komisijas zinātniskās komisijas ieteikumiem nepieciešams padziļināti 
novērtēt fosfonātus un polikarboksilātus, jo nevar izslēgt to iespējamo apdraudējumu videi. 
Tādēļ Komisijai vajadzētu pārbaudīt šo vielu izmantošanu.

Grozījums Nr. 30
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula  (EK) Nr. 648/2004
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2014. gada 31. decembrim 
novērtē fosfātu un citu fosforu saturošu 
savienojumu izmantošanu
mājsaimniecības trauku mazgājamās 
mašīnās izmantojamos līdzekļos, iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei un, ja tas ir pamatoti, sagatavo 
tiesību akta priekšlikumu ar mērķi 
pakāpeniski pārtraukt vai ierobežot minēto 
vielu izmantošanu konkrētam lietojumam.”

Komisija līdz 2016. gada 31. decembrim 
novērtē fosfātu un citu fosforu saturošu 
savienojumu izmantošanu rūpniecībā un 
iestādēs izmantojamos mazgāšanas
līdzekļos, iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei un, ja tas ir 
pamatoti, sagatavo tiesību akta 
priekšlikumu ar mērķi pakāpeniski 
pārtraukt vai ierobežot minēto vielu 
izmantošanu konkrētam lietojumam.”

Or. en

Pamatojums

Tāpat ir lietderīgi izpētīt fosfātu un citu fosfora savienojumu izmantošanu rūpniecībā un 
iestādēs izmantojamos mazgāšanas līdzekļos, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju.

Grozījums Nr. 31
Christa Klaß

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula  (EK) Nr. 648/2004
16. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2014. gada 31. decembrim 
novērtē fosfātu un citu fosforu saturošu 
savienojumu izmantošanu mājsaimniecības 
trauku mazgājamās mašīnās izmantojamos 
līdzekļos, iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei un, ja tas ir 
pamatoti, sagatavo tiesību akta 
priekšlikumu ar mērķi pakāpeniski
pārtraukt vai ierobežot minēto vielu 
izmantošanu konkrētam lietojumam.”

Komisija līdz 2014. gada 31. decembrim 
novērtē fosfātu un citu fosforu saturošu 
savienojumu izmantošanu mājsaimniecības 
trauku mazgājamās mašīnās izmantojamos 
līdzekļos, iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei un, ja tas ir 
pamatoti, sagatavo tiesību akta 
priekšlikumu ar mērķi pārtraukt vai 
ierobežot minēto vielu izmantošanu 
konkrētam lietojumam. Šajā ziņojumā 
izvērtē ķimikāliju ietekmi uz fosfātus 
nesaturošiem savienojumiem, ūdens un 
enerģijas patēriņu lietošanas posmā 
(mazgāšanas ciklā), higiēnas aspektus un 
ekonomiskās izmaksas patērētājiem, kā 
arī produktu pārveides izmaksas un 
ietekmi uz MVU.”

Or. de

Grozījums Nr. 32
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula  (EK) Nr. 648/2004
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2014. gada 31. decembrim 
novērtē fosfātu un citu fosforu saturošu 
savienojumu izmantošanu mājsaimniecības 
trauku mazgājamās mašīnās izmantojamos 
līdzekļos, iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei un, ja tas ir 
pamatoti, sagatavo tiesību akta 
priekšlikumu ar mērķi pakāpeniski 
pārtraukt vai ierobežot minēto vielu 
izmantošanu konkrētam lietojumam.”

Komisija līdz 2013. gada 31. decembrim 
novērtē fosfātu un citu fosforu saturošu 
savienojumu izmantošanu mājsaimniecības 
trauku mazgājamās mašīnās izmantojamos 
līdzekļos un iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, turklāt 
pamatojoties uz pētījumu par šo 
mazgāšanas līdzekļu aprites ciklu un
ņemot vērā alternatīvu izstrādājumu 
iedarbīgumu un toksikoloģisko drošību. Ja 
tas ir pamatoti, tā sagatavo tiesību akta 
priekšlikumu ar mērķi pakāpeniski 
pārtraukt vai ierobežot minēto vielu 
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izmantošanu konkrētam lietojumam.”

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Komisijas pārstāvis uzrunā komitejai 2011. gada 18. aprīlī skaidri norādīja, ka 
aizliegums trauku mazgājamās mašīnās izmantot fosfātus saturošus mazgāšanas līdzekļus 
saskaņā ar pašreizējiem zinātniskajiem atklājumiem un ņemot vērā atšķirīgo ūdens kvalitāti 
Eiropā (reģionos atšķirīgā kaļķa satura dēļ) pašreiz nav pamatots.

Grozījums Nr. 33
Rovana Plumb

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 648/2004
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2014. gada 31. decembrim 
novērtē fosfātu un citu fosforu saturošu 
savienojumu izmantošanu
mājsaimniecības trauku mazgājamās 
mašīnās izmantojamos līdzekļos, iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei un, ja tas ir pamatoti, sagatavo 
tiesību akta priekšlikumu ar mērķi 
pakāpeniski pārtraukt vai ierobežot minēto 
vielu izmantošanu konkrētam lietojumam.”

Komisija līdz 2016. gada 31. decembrim 
novērtē fosfātu un citu fosforu saturošu 
savienojumu izmantošanu rūpniecībā un 
iestādēs izmantojamos mazgāšanas
līdzekļos, iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei un, ja tas ir 
pamatoti, sagatavo tiesību akta
priekšlikumu ar mērķi pakāpeniski 
pārtraukt vai ierobežot minēto vielu 
izmantošanu konkrētam lietojumam.”

Or. ro

Grozījums Nr. 34
Sabine Wils

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 648/2004
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija līdz 2014. gada 31. decembrim 
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novērtē fosfātu un citu fosforu saturošu 
savienojumu izmantošanu
mājsaimniecības trauku mazgājamās 
mašīnās izmantojamos līdzekļos, iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un
Padomei un, ja tas ir pamatoti, sagatavo 
tiesību akta priekšlikumu ar mērķi 
pakāpeniski pārtraukt vai ierobežot minēto 
vielu izmantošanu konkrētam lietojumam.

novērtē alternatīvu mājsaimniecībā 
izmantojamos mazgāšanas līdzekļu un
mājsaimniecības trauku mazgājamās 
mašīnās izmantojamo līdzekļu uz fosfāta 
bāzes ietekmi uz vidi, jo īpaši saistībā ar to 
iedarbību attīrīšanas procesā un uz 
ūdeņiem un tajā esošajām nogulsnēm, un,
ja tas ir pamatoti, sagatavo tiesību akta 
priekšlikumu ar mērķi pakāpeniski 
pārtraukt fosfātu un citu fosfora 
savienojumu izmantošanu 
mājsaimniecības veļas mazgāšanas 
līdzekļos un trauku mazgājamās mašīnās 
izmantojamos līdzekļos vai ierobežot 
minēto vielu izmantošanu konkrētam 
lietojumam.

Or. de
Grozījums Nr. 35
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 648/2004
16. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Komisija līdz 2016. gada 
31. decembrim veic novērtējumu, iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei un, ja tas ir pamatoti, sagatavo 
tiesību akta priekšlikumu par fosfora 
savienojumu satura ierobežošanu 
mājsaimniecības veļas mazgāšanas 
līdzekļos un trauku mazgājamās mašīnās 
izmantojamos līdzekļos līdz 0,2 %. 

Or. en

Pamatojums

Pamatotos gadījumos Komisijai būtu attiecīgi jāierosina samazināt fosfora savienojumu 
saturu mājsaimniecības veļas mazgāšanas līdzekļos un trauku mazgājamās mašīnās 
izmantojamos līdzekļos līdz 0,2 %, lai garantētu augsta līmeņa cilvēka un vides veselības 
aizsardzību. Zviedrijā šāds ierobežojums jau ir spēkā, un to vajadzētu panākt arī ES kopumā.
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Grozījums Nr. 36
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
pielikums
Regula (EK) Nr. 648/2004
VIa pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

VIa PIELIKUMS

FOSFĀTU UN CITU FOSFORU SATUROŠU SAVIENOJUMU SATURA 
IEROBEŽOJUMI

Mazgāšanas līdzeklis Ierobežojumi Datums, no kura piemēro 
ierobežojumu

Mājsaimniecības veļas 
mazgāšanas līdzekļi

Nedrīkst laist tirgū, ja 
fosfora kopējais saturs ir 
0,5 % no svara vai vairāk

2013. gada 1. janvāris

Grozījums

VIa PIELIKUMS

FOSFĀTU UN CITU FOSFORU SATUROŠU SAVIENOJUMU SATURA 
IEROBEŽOJUMI

Mazgāšanas līdzeklis Ierobežojumi Datums, no kura piemēro 
ierobežojumu

Mājsaimniecības veļas 
mazgāšanas līdzekļi

Nedrīkst laist tirgū, ja 
fosfora kopējais saturs 
atbilst zemākajai no šīm 
divām vērtībām — 0,4 % 
no svara vai 0,4 grami uz 
veļas mazgāšanas 
mašīnas standartnoslodzi, 
kas definēta 
VII pielikuma B sadaļā, 
— vai pārsniedz minēto 
vērtību.

2013. gada 1. janvāris

Mājsaimniecības 
automātiskajās trauku 
mazgājamajās mašīnās 
izmantotie mazgāšanas 
līdzekļi

Nedrīkst laist tirgū, ja 
fosfora kopējais saturs ir 
0,5 % no svara vai vairāk

2014. gada 1. janvāris

Or. en
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Pamatojums

Eine Verdichtung ist wünschenswert, jedoch dürfte man dabei bereits die Grenzen des 
Möglichen erreicht haben. Es geht demzufolge nicht darum, eine weitere Verdichtung zu 
verhindern, sondern die Verdichtung an sich sicherzustellen. Ein Höchstprozentsatz – auf der 
Grundlage der Zielvorgabe im Vereinigten Königreich – sollte deshalb durch eine 
Obergrenze in Gramm ergänzt werden. 

Die Verwendung von Phosphaten und anderen Phosphorverbindungen in 
Maschinengeschirrspülmitteln sollte ebenfalls begrenzt werden. Da die Ersetzung hier noch 
nicht so weit fortgeschritten ist wie bei Waschmitteln, ist es legitim, eine etwas längere Frist 
einzuräumen. Da jedoch bereits Alternativen auf dem Markt erhältlich sind, die sowohl von 
großen Unternehmen als auch von KMU stammen, sollte ein zusätzliches Jahr ausreichen.

Grozījums Nr. 37
Bill Newton Dunn

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
pielikums
Regula (EK) Nr. 648/2004
VIa pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

FOSFĀTU UN CITU FOSFORU SATUROŠU SAVIENOJUMU SATURA 
IEROBEŽOJUMI

Mazgāšanas līdzeklis Ierobežojumi Datums, no kura 
piemēro 
ierobežojumu

Mājsaimniecības veļas 
mazgāšanas līdzekļi

Nedrīkst laist tirgū, ja fosfora 
kopējais saturs ir 0,5 % no svara
vai vairāk

2013. gada 
1. janvāris

Grozījums

FOSFĀTU UN CITU FOSFORU SATUROŠU SAVIENOJUMU SATURA 
IEROBEŽOJUMI

Mazgāšanas līdzeklis Ierobežojumi Datums, no kura 
piemēro 
ierobežojumu

Mājsaimniecības veļas 
mazgāšanas līdzekļi

Nedrīkst laist tirgū, ja fosfora 
kopējais saturs ir 0,5 g uz veļas 
mazgāšanas mašīnas 
standartnoslodzi, kas definēta 
VII pielikuma B sadaļā, vai vairāk

2013. gada 
1. janvāris

Mājsaimniecības 
trauku mazgājamajās 
mašīnās izmantotie 

Nedrīkst laist tirgū, ja fosfora 
kopējais saturs ir 0,5 g uz 

2015. gada
1. janvāris
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līdzekļi standartdoza vai vairāk 
Standartdoza ir ieteicamā doza 
gramos vai mililitros vidēji 
netīriem traukiem maksimāli pilnā 
12 vienībām paredzētā 
mājsaimniecības trauku 
mazgājamajā mašīnā neatkarīgi 
no ūdens cietuma. Šāda doza ir 
spēkā neatkarīgi no dozēšanas 
ieteikumiem un citiem 
izstrādājumiem, kurus pievieno 
pirmreizējās mazgāšanas stadijā.
To neietekmē arī mazgāšanas 
līdzekļi, kurus programma izmanto 
skalošanai nobeiguma fāzē.

Or. en

Pamatojums

Einige Inhaltsstoffe auf Phosphorbasis, wie zum Beispiel Phosphonate, werden in geringer 
Konzentration in phosphatfreien Erzeugnissen verwendet. Aufgrund eines 
Konzentrationseffekts in verdichteten Erzeugnissen kann die Obergrenze von 0,5 % für 
Phosphor überschritten werden. Aus diesem Grunde kann durch die Angabe der Begrenzung 
als 0,5 Gramm Phosphor pro normaler Waschmaschinenfüllung verhindert werden, dass eine 
weitere Verdichtung erschwert wird, die wesentlich zur Nachhaltigkeit beiträgt.

Die Verwendung von Phosphaten und anderen Phosphorverbindungen in 
Maschinengeschirrspülmitteln für den häuslichen Bereich sollte ebenfalls begrenzt und die 
Begrenzung dabei aus denselben Gründen in Gramm angegeben werden.

Grozījums Nr. 38
Julie Girling

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
pielikums
Regula (EK) Nr. 648/2004
VIa pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Mazgāšanas līdzeklis Ierobežojumi Datums, no kura 
piemēro 
ierobežojumu

Mājsaimniecības veļas 
mazgāšanas līdzekļi

Nedrīkst laist tirgū, ja fosfora 
kopējais saturs ir 0,5 % no svara
vai vairāk 

2013. gada 
1. janvāris
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Grozījums

Mazgāšanas līdzeklis Ierobežojumi Datums, no kura 
piemēro 
ierobežojumu

Mājsaimniecības veļas 
mazgāšanas līdzekļi

Nedrīkst laist tirgū, ja fosfora 
kopējais saturs ir 0,5 g uz vienu 
veļas mazgājamajām mašīnas 
standartnoslodzi vai vairāk

2013. gada 
1. janvāris

Mājsaimniecības 
trauku mazgājamajās 
mašīnās izmantotie 
līdzekļi

Nedrīkst laist tirgū, ja fosfora 
kopējais saturs ir 0,5 % no svara 
vai vairāk

2018. gada 
1. janvāris

Or. en

Pamatojums

Ja ierobežojuma 0,5 % no svara vietā mājsaimniecības veļas mazgāšanas līdzekļiem tiks 
noteikta 0,5 g robežvērtība uz vienu veļas mazgājamajām mašīnas standartnoslodzi, 
rūpniecībā tiks veicināts turpmāks pazeminājums, kas ievērojami sekmēs ilgtspēju.

Tā kā attiecībā uz mājsaimniecības trauku mazgājamajās mašīnās izmantotajiem līdzekļiem 
nav noteikta standartnoslodze, par robežvērtību būtu jānosaka 0,5 % fosfora no svara.

Grozījums Nr. 39
Sabine Wils

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
pielikums
Regula (EK) Nr. 648/2004
VIa pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

VIa PIELIKUMS

FOSFĀTU UN CITU FOSFORU SATUROŠU SAVIENOJUMU SATURA 
IEROBEŽOJUMI

Mazgāšanas līdzeklis Ierobežojumi Datums, no kura piemēro 
ierobežojumu

Mājsaimniecības veļas 
mazgāšanas līdzekļi

Nedrīkst laist tirgū, ja 
fosfora kopējais saturs ir 
0,5 % no svara vai vairāk 

2013. gada 1. janvāris



AM\867925LV.doc PE464.931v02-0023/23 AM\

LV

Grozījums

VIa PIELIKUMS

FOSFĀTU UN CITU FOSFORU SATUROŠU SAVIENOJUMU SATURA 
IEROBEŽOJUMI

Mazgāšanas līdzeklis Ierobežojumi Datums, no kura piemēro 
ierobežojumu

Mājsaimniecības veļas 
mazgāšanas līdzekļi

Nedrīkst laist tirgū, ja 
fosfora kopējais saturs ir 
0,2 % no svara vai vairāk 

2013. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums

Maksimālā robežvērtība 0,2 % no svara bez grūtībām tiek piemērota Zviedrijā. Vācijā 
mājsaimniecības mazgāšanas līdzekļu ražotāji gandrīz pilnībā atsacījušies no fosfora 
izmantošanas, lai gan tā izmantošana Vācijā nav pilnībā aizliegta. ES, pamatojoties, 
piemēram, uz Zviedrijas vai Dānijas pieredzi, vajadzētu pakāpeniski noteikt konkrētu normu 
visām dalībvalstīm.


