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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl fosfatų ir kitų 
fosforo junginių naudojimo buitiniuose skalbinių plovikliuose iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
(COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0597),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0356/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Netikslinga fosfatų ir kitų fosforo 
junginių naudojimo buitiniuose skalbinių 
plovikliuose apribojimus taikyti ir 

(5) Šiuo metu rinkoje esama veiksmingų 
buitinių automatinėms indaplovėms skirtų 
ploviklių, kuriuose fosforo koncentracija 

                                               
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 OL C ..., ..., p. ....
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buitinėms automatinėms indaplovėms 
skirtiems plovikliams arba pramoniniams 
ir instituciniams plovikliams, nes dar nėra 
tinkamų įgyvendinti techninių ir 
ekonominių galimybių pakeisti fosfatus 
šiuose plovikliuose.

yra ribota. Taigi tikslinga fosfatų ir kitų 
fosforo junginių naudojimo buitiniuose 
skalbinių plovikliuose apribojimus taikyti 
ir buitinėms automatinėms indaplovėms 
skirtiems plovikliams. Tačiau netikslinga 
šiuos apribojimus taikyti ir pramoniniams 
ir instituciniams plovikliams, nes dar nėra 
tinkamų įgyvendinti techninių ir 
ekonominių galimybių pakeisti fosfatus 
šiuose plovikliuose.

Or. en

Pagrindimas

Tikslinga fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimą apriboti ir buitinėms automatinėms 
indaplovėms skirtuose plovikliuose. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant iš dalies pakeisti šio
reglamento priedus, Komisija turėtų būti 
įgaliota priimti deleguotuosius aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį.

(7) Siekiant iš dalies pakeisti Reglamento 
(EB) Nr. 648/2004 priedus, Komisija 
turėtų būti įgaliota priimti deleguotuosius 
aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, 
ekspertų lygiu.

Or. en

Pagrindimas

Tikslinga užtikrinti, kad Komisija konsultuotųsi. (Formuluotė paimta iš Bendrojo susitarimo 
dėl praktinių deleguotų teisės aktų taikymo procedūrų.)
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Tikslinga atidėti šiame reglamente 
nustatytų apribojimų taikymą, kad ūkio 
subjektai, visų pirma mažosios ir vidutinės 
įmonės, galėtų sudaryti naujas buitinių 
skalbinių ploviklių, kurių pagrindą sudaro 
fosfatai, receptūras, naudodami pakaitalus 
įprastiniame receptūrų sudarymo cikle, kad 
išlaidos būtų kuo mažesnės.

(9) Tikslinga atidėti šiame reglamente 
nustatytų apribojimų taikymą, kad ūkio 
subjektai, visų pirma mažosios ir vidutinės 
įmonės, galėtų sudaryti naujas buitinių 
skalbinių ploviklių, kurių pagrindą sudaro 
fosfatai, ir buitinėms automatinėms 
indaplovėms skirtų ploviklių receptūras, 
naudodami pakaitalus įprastiniame 
receptūrų sudarymo cikle, kad išlaidos būtų 
kuo mažesnės.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) 20 konstatuojamoji dalis pakeičiama 
šiuo tekstu:
„Siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas 
Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
vadovaujantis 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai.“

Or. en
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Pagrindimas

Pagrindinio teisės akto suderinimas su 2011 m. vasario 16 d. Reglamente (ES) Nr. 182/2011 
nustatytomis naujomis procedūromis, susijusiomis su įgyvendinimo įgaliojimais.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 5 straipsnio 4 dalis pakeičiama šiuo 
tekstu:
„4. Komisija, visų pirma remdamasi 
valstybės narės atliktu įvertinimu, 12 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali 
suteikti leidžiančią nukrypti nuostatą. 
Jei būtina, prieš suteikdama tokią 
leidžiančią nukrypti nuostatą, Komisija 
dar kartą įvertina šio straipsnio 3 dalyje 
nurodytus klausimus. Ji sprendimą 
priima per 12 mėnesių nuo tada, kai iš 
valstybės narės gauna įvertinimą, 
išskyrus Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnio 4 dalyje nurodytą atvejį, kai šis 
laikotarpis yra 18 mėnesių.“

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinio teisės akto suderinimas su 2011 m. vasario 16 d. Reglamente (ES) Nr. 182/2011 
nustatytomis naujomis procedūromis, susijusiomis su įgyvendinimo įgaliojimais.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
6 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) 6 straipsnio 3 dalis pakeičiama šiuo 
tekstu:
„3. Jeigu Komisija atsisako suteikti 
leidžiančią nukrypti nuostatą, ji tai 
padaro per 12 mėnesių nuo tada, kai iš 
valstybės narės gauna 5 straipsnio 3 
dalyje minėtą įvertinimą, išskyrus 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnio 4 dalyje nurodytą atvejį, kai šis 
laikotarpis yra 18 mėnesių.  Ji gali 
nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per 
kurį palaipsniui nutraukiamas 
atitinkamos paviršinio aktyvumo 
medžiagos pateikimas į rinką ir 
naudojimas. Šis pereinamasis laikotarpis 
negali būti ilgesnis kaip dveji metai nuo 
Komisijos sprendimo priėmimo dienos.“

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinio teisės akto suderinimas su 2011 m. vasario 16 d. Reglamente (ES) Nr. 182/2011 
nustatytomis naujomis procedūromis, susijusiomis su įgyvendinimo įgaliojimais.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) 10 straipsnio 2 dalis pakeičiama šiuo 
tekstu:
„2. Kilus įtarimams, kad bandymo, 
atlikto taikant II, III, IV arba VIII 
prieduose išvardytus metodus, teigiami 
rezultatai yra klaidingi, valstybių narių 
kompetentingos institucijos apie tai 
praneša Komisijai, o ši deleguotuose 
teisės aktuose pagal 13a, 13b ir 13c 
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straipsnių nuostatas atlieka šių rezultatų 
patikrą ir imasi reikiamų priemonių.“

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinio teisės akto suderinimas su naujomis procedūromis, susijusiomis su deleguotais 
aktais.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Išbraukiama 12 straipsnio 3 dalis. (4) 12 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu:
„12 straipsnis
Komiteto procedūra
1. Komisijai padeda komitetas. Tas 
komitetas yra Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011 apibrėžtas komitetas.
2. Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomas 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis.“

Or. en

Pagrindimas
Pagrindinio teisės akto suderinimas su 2011 m. vasario 16 d. Reglamente (ES) Nr. 182/2011 
nustatytomis naujomis procedūromis, susijusiomis su įgyvendinimo įgaliojimais.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
13c straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
akto per du mėnesius nuo pranešimo 
dienos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas vienu 
mėnesiu. 

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
akto per du mėnesius nuo pranešimo 
dienos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais. 

Or. en

Pagrindimas

Ilgesnis galimo pratęsimo laikotarpis padės užtikrinti, kad būtų skiriama pakankamai laiko 
priemonių tikrinimui. (Formuluotė paimta iš Bendrojo susitarimo dėl praktinių deleguotų 
teisės aktų taikymo procedūrų.)

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 16 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu: (8) 16 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu:
„16 straipsnis „16 straipsnis

Pranešimas Pranešimas
Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
įvertina, Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ataskaitą dėl fosfatų ir kitų fosforo 
junginių naudojimo buitiniuose 
automatinėms indaplovėms skirtuose
plovikliuose ir, jei pagrįsta, pateikia teisės 
akto pasiūlymą dėl laipsniško jų naudojimo 
nutraukimo arba paskirties apribojimo.“

Iki 2016 m. gruodžio 31 d. Komisija 
įvertina, Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ataskaitą dėl fosfatų ir kitų fosforo 
junginių naudojimo pramoniniuose ir 
instituciniuose plovikliuose ir, jei pagrįsta, 
pateikia teisės akto pasiūlymą dėl 
laipsniško jų naudojimo nutraukimo arba 
paskirties apribojimo.“

Or. en

Pagrindimas

Tinkama išnagrinėti fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimą pramoniniuose ir 
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instituciniuose plovikliuose siekiant užtikrinti darnų požiūrį. 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004
Via priedas

Komisijos siūlomas tekstas

VIa priedas

FOSFATŲ IR KITŲ FOSFORO JUNGINIŲ KIEKIO APRIBOJIMAI
Ploviklis Apribojimai Data, nuo kurios taikomi 

apribojimai
Buitiniai skalbinių 
plovikliai

Nepateikiami rinkai, jeigu 
bendras fosforo kiekis 
lygus arba didesnis nei 
0,5 % svorio. 

2013 m. sausio 1 d.

Pakeitimas

VIa priedas

FOSFATŲ IR KITŲ FOSFORO JUNGINIŲ KIEKIO APRIBOJIMAI

Ploviklis Apribojimai Data, nuo kurios taikomi 
apribojimai

Buitiniai skalbinių 
plovikliai

Nepateikiami rinkai, jeigu 
bendras fosforo kiekis 
lygus arba didesnis nei 
0,5 gramo standartiniam 
skalbiamosios mašinos 
pakrovimui, kaip 
nurodyta VII priedo B 
skirsnyje.

2013 m. sausio 1 d.

Buitinėms automatinėms 
indaplovėms skirti 
plovikliai

Nepateikiami rinkai, 
jeigu bendras fosforo 
kiekis lygus arba didesnis 
nei 0,5 % svorio. 

2015 m. sausio 1 d.

Or. en
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Pagrindimas

Some phosphorus-based ingredients are used at low levels in phosphate-free products such as 
phosphonates. Due to a concentration effect in compact products, the 0.5% phosphorus limit 
may be exceeded. Therefore, expressing the restriction as maximum 0.5 gram of phosphorus 
by standard washing load avoids impeding further compaction, which is a key driver of 
sustainability.

It is appropriate to limit the use of phosphates and other phosphorus compounds also in 
household automatic dishwasher detergents. As there is no standard wash load for automatic 
dishwasher detergents, the limit shall be set at 0.5% P by weight.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dabartinio Komisijos pasiūlymo dėl reglamento tikslas – sumažinti fosforo, naudojamo 
buitinėms skalbiamosioms mašinoms skirtuose plovikliuose, kiekį. Komisija pasirinko 
reglamentą, o ne direktyvą, kad galėtų geriau suderinti skirtingas nacionalinio lygmens 
taisykles.

Fosfatai patenka į mūsų vandens sistemą, upes, upelius, ežerus ir ypač į Dunojaus baseiną ir į 
Baltijos jūrą. Fosforas padeda vešėti gyviems organizmams. Taigi, kai vandenyje yra daugiau 
fosforo, dumbliai ir kiti greitai augantys gyvi organizmai dauginasi. Tai lemia eutrofikaciją –
pernelyg greitą dumblių augimą, dėl kurio kitiems gyviems organizmams trūksta deguonies ir 
dėl kurio gali gamintis toksinai, žudantys žuvis, augalus ir kitas gyvų organizmų rūšis, taip pat 
blogėti vandens kokybė.

Taigi norint išvalyti Europos vandenis reikėtų sumažinti į mūsų žemyno vandenį patenkančio 
fosforo kiekį ir tai daryti reikėtų visame pasaulyje.

Daugiausia fosfatų ES naudojama trąšose, tačiau jie daugiausia lieka dirvožemyje. Fosforas į 
vandenį patenka daugiausia iš žmonių ir žinduolių. Didžiausias jo šaltinis yra fekalijos ir 
šlapimas, kurie dėl akivaizdžių priežasčių nepatenka į šio pasiūlymo taikymo sritį.

Tačiau fosforo buitiniuose skalbinių plovikliuose esama itin daug ir jis tiesiogiai patenka į 
vandens kanalus. Taigi šis Komisijos pasiūlymas labai pageidaujamas.

Be to, esama dar vieno buitinio fosfatų šaltinio - tai automatinėms indaplovėms skirti 
plovikliai.

Fosfatai plovikliuose naudojami vandeniui minkštinti, kad plovikliai būtų veiksmingi, ir jie 
taip pat atlieka kitas funkcijas, kad pagerėtų valymo efektyvumas.

Problema yra ta, kad vandens kietumas visoje ES labai skiriasi. Skandinavijoje vanduo 
paprastai yra minkštas, taigi ploviklių receptūrose yra mažiau fosfatų ir jie yra veiksmingi.
Kitose ES dalyse, pavyzdžiui, Pietų Europoje vanduo yra kietesnis ir dėl to plovikliuose reikia 
naudoti daugiau fosfatų, kad rūbus ir indus galima būtų veiksmingai išplauti.

Esama fosfatų plovikliuose alternatyvos ir ypač siekiama diegti buitinių skalbinių ploviklių 
receptūras be fosfatų. Iš tiesų skysti skalbinių plovikliai be fosfatų jau užima didelę ES rinkos 
dalį, kuri vis didėja. Nors automatinėms indaplovėms skirtiems plovikliams gaminti vis dar 
daugiausia naudojami fosfatai, esama gaminių ir technologijų be fosfatų. Vis dėlto 
alternatyvių ploviklių receptūroms sudaryti reikalingi fosfonatai (kuriuose taip pat yra fosforo, 
tačiau daug mažesnis jo kiekis), kad jie veiksmingai valytų. Taigi neįmanoma visiškai 
uždrausti naudoti fosforą.

Dabartiniuose ES valstybių narių teisės aktuose pastebima tendencija nenaudoti fosfatų 
plovikliuose, kai kurios valstybės narės jau nustatė apribojimus buitiniams skalbinių 
plovikliams, o kai kurios nustato apribojimus ir automatinėms indaplovėms skirtiems 
plovikliams. Dėl to ploviklių vidaus rinka yra labai susiskaidžiusi ir tai lemia išlaidas toms 
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bendrovėms, kurios veikia keliose valstybėse narėse. Be to, nesuderinus ES teisės aktų, ES
turi sunkumų sudaryti susitarimus su trečiosiomis šalimis dėl fosforo kiekio sumažinimo 
skalbinių ir indaplovėms skirtuose plovikliuose, susijusius su regioninėmis vandens valymo 
iniciatyvomis, pavyzdžiui, Konvencijos dėl Baltijos jūros baseino jūros aplinkos apsaugos 
(HELCOM) Baltijos jūros veiksmų planu ir Dunojaus regiono strategija.

Atrodo, kad daugumai priimtina, jog didžiausias nustatytas fosforo kiekis būtų 0,5 g vienoje 
buitinių skalbinių ploviklių dozėje (atsižvelgiant į standartinį skalbiamosios mašinos
pakrovimą). Nustačius šią ribą vienam skalbimui gramais, o ne svorio procentais, kaip iš 
pradžių pasiūlė Komisija, skalbinių ploviklių gamintojai galės kurti glaustesnes, labiau 
koncentruotas receptūras, pagal kurias plovikliuose nebus didesnio kaip 0,5 proc. dabartinės 
standartinės dozės svorio fosforo kiekio, tačiau pagal kurias fosforas (iš fosfonatų) galėtų 
sudaryti daugiau kaip 0,5 proc. viso svorio.

Per komiteto pranešėjo ir šešėlinio pranešėjo susitikimą didžioji dauguma taip pat pritarė tam, 
kad buitiniai indaplovėms skirti plovikliai būtų įtraukti į pasiūlymą. Kadangi nenumatytas 
standartinis indaplovių pakrovimas, nustatytas maksimalus fosforo kiekis taip pat turėtų būti
0,5 % svorio.

Jei būtų nustatyta data, nuo kurios būtų taikomas fosforo, naudojamo buitiniuose skalbinių 
plovikliuose ir indaplovėms skirtuose plovikliuose kiekio, apribojimas, būtų galima 
maksimaliai prisidėti  mažinant per įmanomą trumpiausią laiką su eutrofikacija susijusią 
riziką visoje ES. Nustačius pagrįstą datą, nuo kada turėtų būti taikomas fosforo kiekio 
apribojimas indaplovėms skirtuose plovikliuose, būtų paskatintos naujovės, būtinos siekiant, 
kad būtų pradėti naudoti fosfatų neturintys plovikliai. Tuo pat metu būtų numatytas 
pakankamas laikotarpis, kad būtų galima sušvelninti neigiamus padarinius gamintojams. Tai 
taip pat padėtų užtikrinti derinimo procesą vidaus rinkoje.

Pranešėjas rekomenduoja atlikti tyrimą ir išanalizuoti draudimo naudoti fosfatus 
pramoniniuose ir instituciniuose plovikliuose galimybes ir galimus padarinius, nes su jais 
susijusi situacija daug sudėtingesnė.

Kalbant apie indaplovėms skirtų ploviklių įtraukimą į reglamentą, pasakytina, kad komitetas 
norėtų apsvarstyti pasirinkimo tarp kampanijos, nukreiptos prieš eutrofikaciją, paspartinimo ir 
darbo vietų netekimo MVĮ (tai MVĮ, gaminančios daug fosfatų turinčių indaplovėms kirtus 
ploviklius ir neturinčios žinių, kaip būtų galima gaminti ploviklius be fosfatų) galimybes, nors 
vis dėl to, atrodo, kad nėra statistinių duomenų apie darbo vietų, kurioms kyla rizika, skaičių.


