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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 648/2004 attiecībā uz fosfātu un citu fosfora savienojumu izmantošanu 
mājsaimniecības veļas mazgāšanas līdzekļos
(COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0597),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0356/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 15. marta 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas … atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

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 

(5) Pašlaik tirgū ir pieejami efektīvi 
automātiskajās mājsaimniecības trauku 
mazgājamajās mašīnās lietojamie 
mazgāšanas līdzekļi, kuros ir ierobežota 

                                               
1 OV C …/ Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 OV C …, ..., … lpp.
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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.

fosfora koncentrācija. Tāpēc ir lietderīgi 
paplašināt fosfātu un citu fosforu saturošu 
savienojumu izmantošanas ierobežojumus 
mājsaimniecības veļas mazgāšanas 
līdzekļos, lai iekļautu mājsaimniecības 
trauku mazgājamās mašīnās izmantojamus 
līdzekļus. Tomēr nav lietderīgi attiecināt 
šos ierobežojumus arī uz rūpniecībā un 
iestādēs izmantojamiem mazgāšanas 
līdzekļiem, jo pagaidām nav pieejamas 
piemērotas tehniski un ekonomiski 
izmantojamas alternatīvas šiem 
mazgāšanas līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Ir lietderīgi ierobežot fosfātu un citu fosfora savienojumu izmantošanu arī mājsaimniecības 
automātiskajās trauku mazgājamajās mašīnās izmantojamos mazgāšanas līdzekļos.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Nolūkā izdarīt grozījumus šīs regulas
pielikumos, Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt deleģētus aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu.

(7) Nolūkā izdarīt grozījumus Regulas
(EK) Nr. 648/2004 pielikumos, Komisijai 
vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar 
ekspertiem.

Or. en

Pamatojums

Ir lietderīgi nodrošināt, ka Komisija rīko apspriešanās. (Formulējums no kopējās vienošanās 
par deleģēto aktu izmantošanas praktisko kārtību.)
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Grozījums Nr. 3

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 
noteikto ierobežojumu atliktu piemērošanu, 
lai uzņēmējiem, īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, ļautu pārveidot savus uz 
fosfora bāzes veidotos mājsaimniecības 
veļas mazgāšanas līdzekļus un 
automātiskajās mājsaimniecības trauku 
mazgājamās mašīnās lietojamos 
mazgāšanas līdzekļus, izmantojot 
alternatīvas savā parastajā produktu 
pārveides ciklā, lai mazinātu izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 648/2004
20. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Ar šādu apsvērumu aizstāj 
20. apsvērumu:
„Lai nodrošinātu vienotus šīs regulas 
īstenošanas nosacījumus, īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.”

Or. en
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Pamatojums

Pamatakta pielāgošana jaunajām procedūrām attiecībā uz 2011. gada 16. februāra Regulā 
(ES) 182/2011 paredzētajām īstenošanas pilnvarām.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 648/2004
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ar šādu punktu aizstāj 5. panta 
4. punktu:
„4. Galvenokārt pamatojoties uz 
dalībvalsts veikto novērtējumu, 
Komisija var piemērot izņēmumu 
saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto 
procedūru. Vajadzības gadījumā 
Komisija pirms šāda izņēmuma 
piešķiršanas papildus pārbauda šā panta 
3. punktā minētos jautājumus. Tā 
pieņem lēmumu 12 mēnešos pēc 
dalībvalsts novērtējuma saņemšanas, 
izņemot Regulas (ES) 182/2011 5. panta 
4. punktā noteiktos gadījumus, kad šis 
termiņš ir 18 mēneši.”

Or. en

Pamatojums

Pamatakta pielāgošana jaunajām procedūrām attiecībā uz 2011. gada 16. februāra Regulā 
(ES) 182/2011 paredzētajām īstenošanas pilnvarām.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 648/2004
6. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Ar šādu punktu aizstāj 6. panta 
3. punktu:
„3. Ja Komisija atsakās piešķirt 
izņēmumu, lēmums jāpieņem 12 mēnešu 
laikā pēc 5. panta 3. punktā minētā 
dalībvalsts novērtējuma saņemšanas, 
izņemot gadījumu, kad piemēro Regulas 
(ES) 182/2011 5. panta 4. punktu, kas 
paredz 18 mēnešu termiņu. Tajā var 
noteikt pārejas laiku, kurā pakāpeniski 
pārtrauc attiecīgās virsmaktīvās vielas 
laišanu tirgū un tās izmantošanu. Šis 
pārejas laiks nedrīkst būt garāks par 
diviem gadiem no dienas, kad Komisija 
ir pieņēmusi lēmumu.”

Or. en

Pamatojums

Pamatakta pielāgošana jaunajām procedūrām attiecībā uz 2011. gada 16. februāra Regulā 
(ES) 182/2011 paredzētajām īstenošanas pilnvarām.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 648/2004
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Ar šādu punktu aizstāj 10. panta 
2. punktu:
„2. Ja pastāv bažas, ka testā, kas izdarīts 
saskaņā ar II, III, IV vai VIII pielikumā 
norādītajām metodēm, ir iegūti kļūdaini 
pozitīvi rezultāti, dalībvalstu 
kompetentās iestādes par to ziņo 
Komisijai un Komisija pārbauda 
minētos rezultātus un veic vajadzīgos 
pasākumus, izmantojot deleģētos aktus 
saskaņā ar 13.a, 13.b un 13.c pantu.”
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Or. en

Pamatojums

Pamatakta pielāgošana jaunajām procedūrām attiecībā uz deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 648/2004
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Regulas 12. panta 3. punktu svītro. (4) Regulas 12. pantu aizstāj ar šādu 
pantu:
„12. pants
Komitejas procedūra
1. Komisijai palīdz komiteja. Šī komiteja 
ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
nozīmē.
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.”

Or. en

Pamatojums
Pamatakta pielāgošana jaunajām procedūrām attiecībā uz 2011. gada 16. februāra Regulā 
(ES) 182/2011 paredzētajām īstenošanas pilnvarām.

Grozījums Nr. 9

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

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 
diviem mēnešiem. 

Or. en

Pamatojums

Ilgāks periods iespējamam pagarinājumam nodrošinās pietiekamu laiku pasākumu 
pārbaudei. (Formulējums no kopējās vienošanās par deleģēto aktu izmantošanas praktisko 
kārtību.)

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Regulas 16. pantu aizstāj ar šādu pantu. (8) Regulas 16. pantu aizstāj ar šādu pantu.
„16. pants „16. pants

Ziņojums Ziņojums
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
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 11

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 ir 
vismaz 0,5 grami uz veļas 
mazgāšanas mašīnas 
standartnoslodzi, kas 
definēta VII pielikuma B 
sadaļā

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 

2015. gada 1. janvāris
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Or. en

Pamatojums

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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PASKAIDROJUMS

Komisija šo regulas priekšlikumu ir ierosinājusi, lai samazinātu fosfora saturu mazgāšanas 
līdzekļos, kas tiek izmantoti mājsaimniecības mazgājamajās mašīnās. Komisija ir devusi 
priekšroku regulai, nevis direktīvai, tā cenšoties labāk saskaņot dažādus valsts līmenī spēkā 
esošos noteikumus.

Fosfāti nonāk ūdens sistēmās, upēs, strautos, ezeros, arī Donavas upes baseinā un Baltijas 
jūrā. Fosfors veicina dzīvības procesus. Tādēļ ūdenī ar paaugstinātu fosfora saturu savairojas 
aļģes un cita strauji augoša flora. Tā rezultātā rodas eitrofikācija — pārmērīgi savairojas 
aļģes, kuru dēļ citi dzīvie organismi ir skābekļa badā un kuras var arī izdalīt toksīnus —, iet 
bojā zivis, augi un citi organismi, kā arī pasliktinās ūdens kvalitāte.

Tādēļ, lai Eiropas ūdeņi kļūtu tīrāki, ir vēlams samazināt fosfora daudzumu, kas nonāk 
Eiropas kontinenta un, protams, arī visas pasaules ūdens baseinos.

Visvairāk fosfātu ES izmanto mēslošanas līdzekļos, taču tie lielākoties paliek augsnē. Ūdenī 
galvenokārt nonāk cilvēku un dzīvnieku izcelsmes fosfors — lielākais fosfora avots šai ziņā ir 
fekālijas un urīns, uz ko šis priekšlikums, saprotams, neattiecas.

Tomēr tā fosfora daudzums, kuru satur mājsaimniecības veļas mazgāšanas līdzekļi, ir 
ievērojams, un tas tieši nonāk ūdenstecēs. Tādēļ Komisijas priekšlikums ir ļoti atzinīgi 
vērtējams.

Turklāt mājsaimniecībās ir vēl viens fosfātu avots — mazgāšanas līdzekļi, kurus izmanto 
automātiskajās trauku mazgājamajās mašīnās (ATMM mazgāšanas līdzekļi).

Fosfātus mazgāšanas līdzekļos izmanto ūdens mīkstināšanai, lai nodrošinātu efektīvu tīrīšanu, 
un fosfātiem ir arī vēl cita iedarbība, kas ļauj panākt labāku mazgāšanas rezultātu.

Problēma tā, ka ūdens cietība ES teritorijā ir ārkārtīgi atšķirīga. Skandināvijā ūdens parasti ir 
mīksts, tādēļ pietiekami iedarbīgi ir mazgāšanas līdzekļi, kuru sastāvā ir mazāk fosfātu. Citās 
ES daļās, piemēram, Dienvideiropā, ūdens ir cietāks, tādēļ mazgāšanas līdzekļiem ir 
jāpievieno vairāk fosfātu, lai efektīvi izmazgātu gan drēbes, gan traukus.

Fosfātus mazgāšanas līdzekļos ir iespējams aizstāt, un attiecībā uz mājsaimniecības veļas 
mazgāšanas līdzekļiem jo īpaši ir vērojama tendence pāriet uz fosfātus nesaturošiem 
sastāviem. Protams, ES tirgū jau ir daudz fosfātus nesaturošu šķidro veļas mazgāšanas 
līdzekļu, un to tirgus daļa aizvien palielinās. Lai gan ATMM mazgāšanas līdzekļi lielākoties 
joprojām satur fosfātus, ir pieejami arī fosfātus nesaturoši produkti un tehnoloģijas. Tomēr, lai 
tīrīšana būtu efektīva, alternatīvu mazgāšanas līdzekļu sastāvā ir vajadzīgi fosfonāti (kas arī 
satur fosforu, bet krietni mazākā daudzumā). Tādēļ pilnībā aizliegt fosfora izmantošanu nav 
iespējams.

Pašreiz ES spēkā esošie valstu tiesību akti liecina par tendenci samazināt fosfātu izmantošanu 
mazgāšanas līdzekļos — dažas dalībvalstis jau ir noteikušas ierobežojumus attiecībā uz 
mājsaimniecības veļas mazgāšanas līdzekļiem, un vēl dažas šādus ierobežojumus nosaka 
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attiecībā uz ATMM mazgāšanas līdzekļiem. Tādēļ mazgāšanas līdzekļu iekšējais tirgus ir 
sadrumstalots, un tas rada izmaksas uzņēmumiem, kuri darbojas vairākās dalībvalstīs. Turklāt, 
ja nav saskaņotu ES tiesību aktu, ES ir grūti vienoties ar trešām valstīm par fosfora satura 
samazināšanu veļas un trauku mazgāšanas līdzekļos, īstenojot tīrāka ūdens nodrošināšanai 
paredzētas reģionālās iniciatīvas, piemēram, Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas 
(Helsinku Komisijas — HELCOM) Baltijas jūras rīcības plānu un Donavas reģiona stratēģiju.

Šķiet, attiecībā uz mājsaimniecības veļas mazgāšanas līdzekļiem lielākoties būtu pieņemams 
noteikums, ka maksimālais fosfora daudzums vienā mazgāšanas reizē nedrīkst pārsniegt 0,5 g 
vienai mazgāšanas līdzekļa devai (standartnoslodzei). Ja šī robežvērtība tiks izteikta gramos 
vienai mazgāšanas reizei (nevis % no svara, kā to sākotnēji ierosinājusi Komisija), veļas 
mazgāšanas līdzekļu ražotāji varēs izgatavot blīvākus, koncentrētākus produktus, kuros 
fosfora saturs nepārsniegs 0,5 % no pašreizējās „standartdevas” svara, bet kuros fosfora saturs 
(no fosfonātiem) varētu pārsniegt 0,5 % no kopējā svara.

Komitejas referenta un ēnu referentu tikšanās laikā ievērojams vairākums atbalstīja 
mājsaimniecības ATMM mazgāšanas līdzekļu iekļaušanu priekšlikumā. Tā kā attiecībā uz 
ATMM mazgāšanas līdzekļiem nav noteikta standartnoslodze, arī šeit par robežvērtība būtu 
jānosaka 0,5 % fosfora pēc svara.

Nosakot termiņu, kad fosfora izmantošana mājsaimniecības veļas mazgāšanas un ATMM 
mazgāšanas līdzekļos tiks ierobežota, mēs varam nodrošināt vislielāko iespējamo devumu 
eitrofikācijas riska samazināšanā visā ES, turklāt pēc iespējas īsākā laikā. Saprātīga termiņa 
noteikšana fosfora ierobežojumiem ATMM mazgāšanas līdzekļos stimulēs nepieciešamās 
inovācijas, lai paātrinātu pāreju uz fosfātu nesaturošām formulām, vienlaikus dodot 
pietiekamu laiku, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz ražotājiem. Tas arī nodrošinās 
saskaņošanu iekšējā tirgū.

Referents iesaka veikt pētījumu, lai izvērtētu iespējamību un iespējamo ietekmi, ko izraisītu 
fosfātu aizliegums rūpniecībā un iestādēs izmantojamos mazgāšanas līdzekļos, kur situācija ir 
daudz sarežģītāka.

Attiecībā uz ATMM mazgāšanas līdzekļu iekļaušanu regulā komitejai vajadzētu apsvērt 
iespēju izvēlēties vai nu paātrināt kampaņu pret eitrofikāciju, vai izraisīt darba vietu zudumu 
tajos MVU, kuri ražo ATMM mazgāšanas līdzekļus ar augstu fosfātu saturu un kuriem 
pagaidām nav zinātības par to, kā ražot tos bez fosfātiem — lai gan diemžēl šķiet, ka statistika 
par apdraudēto darba vietu skaitu nav pieejama.


