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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu  zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej).
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania 
fosforanów i innych związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych
(COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2010)0597),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję 
(C7-0356/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego z dnia 
15 marca 2011 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia ...2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów (A7-0000/2011),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dz.U. C ... /Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dz.U. C ..., ..., s. ....
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
 Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Nie jest właściwe rozszerzanie
ograniczeń stosowania fosforanów i innych 
związków fosforu w detergentach 
piorących wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych na detergenty 
przeznaczone do automatycznych 
zmywarek do naczyń używanych w 
gospodarstwach domowych lub na 
detergenty do zastosowań przemysłowych i 
instytucjonalnych, ponieważ nie są jeszcze 
dostępne odpowiednie technicznie i 
ekonomicznie wykonalne alternatywy dla 
stosowania fosforanów w tych 
detergentach.

(5) Obecnie na rynku dostępne są 
skuteczne detergenty o mniejszej 
zawartości fosforu przeznaczone do 
automatycznych zmywarek do naczyń 
używanych w gospodarstwach domowych. 
Dlatego też właściwe jest rozszerzenie
ograniczeń stosowania fosforanów i innych 
związków fosforu w detergentach 
piorących wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych na detergenty 
przeznaczone do automatycznych 
zmywarek do naczyń używanych w 
gospodarstwach domowych.  Nie jest 
jednak właściwe rozszerzenie tych 
ograniczeń na detergenty do zastosowań 
przemysłowych i instytucjonalnych, 
ponieważ nie są jeszcze dostępne 
odpowiednie technicznie i ekonomicznie 
wykonalne alternatywy dla stosowania 
fosforanów w tych detergentach.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe jest ograniczenie stosowania fosforanów i innych związków fosforu również w 
detergentach przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń używanych w 
gospodarstwach domowych.  

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Komisja powinna mieć uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla 

(7) Komisja powinna mieć uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla 
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celów zmiany załączników do niniejszego
rozporządzenia.

celów zmiany załączników do 
rozporządzenia (WE) nr 648/2004. 
Szczególnie ważne jest to, aby Komisja 
podczas prac przygotowawczych 
przeprowadziła odpowiednie konsultacje, 
w tym na szczeblu ekspertów.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe jest zapewnienie przeprowadzenia konsultacji przez Komisję (zgodnie ze wspólnym 
porozumieniem w sprawie praktycznych ustaleń dotyczących stosowania aktów 
delegowanych).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Właściwe jest zapewnienie odroczenia 
stosowania ograniczenia ustanowionego w 
tym rozporządzeniu, tak by umożliwić 
podmiotom gospodarczym, w 
szczególności małym i średnim 
przedsiębiorstwom, zmianę składu ich 
opartych na fosforanach detergentów 
piorących wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych, poprzez 
zastosowanie związków alternatywnych, w 
zwykłym cyklu, w jakim zmieniają one 
skład swoich produktów, tak by 
zminimalizować koszty.

(9) Właściwe jest zapewnienie odroczenia 
stosowania ograniczeń ustanowionych w 
tym rozporządzeniu, tak by umożliwić 
podmiotom gospodarczym, w 
szczególności małym i średnim 
przedsiębiorstwom, zmianę składu ich 
opartych na fosforanach detergentów 
piorących wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych oraz 
detergentów przeznaczonych do 
automatycznych zmywarek do naczyń 
używanych w gospodarstwach domowych, 
poprzez zastosowanie związków 
alternatywnych, w zwykłym cyklu, w 
jakim zmieniają one skład swoich 
produktów, tak by zminimalizować koszty.

Or. en

Uzasadnienie
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Punkt 20 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Motyw 20 otrzymuje brzmienie:
„W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia uprawnienia wykonawcze 
należy powierzyć Komisji. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.”

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie aktu podstawowego do nowych procedur dotyczących uprawnień 
wykonawczych określonych w rozporządzeniu (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Artykuł 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W szczególnym przypadku, na 
podstawie oceny przeprowadzanej przez 
państwo członkowskie, Komisja może 
przyznać odstępstwo zgodnie z 
procedurą określoną w art. 12 ust. 2. 
Przed przyznaniem takiego odstępstwa, 
jeżeli będzie to niezbędne, Komisja oceni 
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sprawy wskazane w ust. 3 tego artykułu. 
Komisja podejmie decyzję w ciągu 12 
miesięcy od otrzymania oceny od 
państwa członkowskiego, z wyjątkiem 
przypadku z art. 5 ust. 4 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011, dla którego okres ten 
wynosi 18 miesięcy.”

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie aktu podstawowego do nowych procedur dotyczących uprawnień 
wykonawczych określonych w rozporządzeniu (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Artykuł 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli Komisja odmawia przyznania 
odstępstwa, powinna to zrobić w ciągu 
12 miesięcy od otrzymania od państwa 
członkowskiego oceny określonej w art. 
5 ust. 3, z wyjątkiem przypadku 
opisanego w art. 5 ust. 4 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011, dla którego ten okres 
będzie wynosił 18 miesięcy.  Może ona 
ustanowić okres przejściowy, podczas 
którego wprowadzenie do obrotu i 
stosowanie środka powierzchniowo 
czynnego będzie ograniczane. Ten okres 
przejściowy nie będzie przekraczał 
dwóch lat od daty podjęcia przez 
Komisję decyzji.”

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie aktu podstawowego do nowych procedur dotyczących uprawnień 
wykonawczych określonych w rozporządzeniu (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 c (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Artykuł 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadkach, kiedy badania 
przeprowadzone zgodnie z metodami 
zamieszczonymi w załącznikach II, III, 
IV lub VIII wykazały fałszywe wyniki 
pozytywne, właściwy urząd państwa 
członkowskiego powinien zgłosić to 
Komisji, a Komisja powinna 
zweryfikować te wyniki i podjąć 
konieczne kroki w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 13a, 13b i 
13c.”

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie aktu podstawowego do nowych procedur dotyczących aktów delegowanych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W art. 12 skreśla się ust. 3. 4. Artykuł 12 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 12
Procedura komitetowa
1. Komisja jest wspierana przez komitet. 
Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2. W przypadku odniesienia do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
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Or. en

Uzasadnienie
Dostosowanie aktu podstawowego do nowych procedur dotyczących uprawnień
wykonawczych określonych w rozporządzeniu (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 13 c – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Parlament Europejski i Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy 
licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady termin 
ten jest przedłużany o miesiąc. 

1. Parlament Europejski i Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy 
licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady termin 
ten jest przedłużany o dwa miesiące. 

Or. en

Uzasadnienie

Wydłużenie okresu ewentualnego rozszerzenia ograniczeń zapewni wystarczający okres na 
przeprowadzenie kontroli środków (zgodnie ze wspólnym porozumieniem w sprawie 
praktycznych ustaleń dotyczących stosowania aktów delegowanych).

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Artykuł 16 otrzymuje brzmienie: 8. Artykuł 16 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 16 „Artykuł 16

Sprawozdanie Sprawozdanie
Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja Do dnia 31 grudnia 2016 r. Komisja 
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dokonuje oceny, przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
prawie stosowania fosforanów i innych 
związków fosforu w detergentach 
przeznaczonych do automatycznych 
zmywarek do naczyń używanych w 
gospodarstwach domowych i, tam gdzie to 
uzasadnione, przedkłada wniosek 
legislacyjny w celu stopniowego 
zmniejszania ich użycia lub ograniczenia 
do specyficznych zastosowań.”

dokonuje oceny, przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
prawie stosowania fosforanów i innych 
związków fosforu w detergentach do 
zastosowań przemysłowych i 
instytucjonalnych i, tam gdzie to 
uzasadnione, przedkłada wniosek 
legislacyjny w celu stopniowego 
zmniejszania ich użycia lub ograniczenia 
do specyficznych zastosowań.”

Or. en

Uzasadnienie

Słuszne jest zbadanie wykorzystania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach do 
zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych, tak aby zapewnić spójne podejście. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004
Załącznik VI a

Tekst proponowany przez Komisję

Załącznik VIa

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI FOSFORANÓW I INNYCH 
ZWIĄZKÓW FOSFORU

Detergent Ograniczenia Dzień, od którego zaczyna 
obowiązywać 
ograniczenie

Detergenty piorące 
wykorzystywane w 
gospodarstwach 
domowych

Nie są wprowadzane do 
obrotu, jeśli całkowita 
zawartość fosforu wynosi 
co najmniej 0,5 % 
wagowo 

1 stycznia 2013 r.
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Poprawka

Załącznik VIa

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI FOSFORANÓW I INNYCH 
ZWIĄZKÓW FOSFORU

Detergent Ograniczenia Dzień, od którego zaczyna 
obowiązywać 
ograniczenie

Detergenty piorące 
wykorzystywane w 
gospodarstwach 
domowych

Nie są wprowadzane do 
obrotu, jeśli całkowita 
zawartość fosforu wynosi 
co najmniej 0,5 g na 
standardowy wsad pralki 
zgodnie z definicją 
zawartą w części B 
załącznika VII

1 stycznia 2013 r.

Detergenty przeznaczone 
do automatycznych 
zmywarek do naczyń 
używanych w 
gospodarstwach 
domowych 

Nie są wprowadzane do 
obrotu, jeśli całkowita 
zawartość fosforu wynosi 
co najmniej 0,5 % 
wagowo 

1 stycznia 2015 r.

Or. en

Uzasadnienie

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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UZASADNIENIE

Celem wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia jest ograniczenie ilości fosforu 
stosowanego w detergentach przeznaczonych do pralek do użytku domowego. Komisja 
zaproponowała rozporządzenie zamiast dyrektywy w celu lepszej harmonizacji różnych 
uregulowań na poziomie krajowym.

Fosforany dostają się do naszych sieci wodociągowych, rzek, strumieni, jezior, a 
w szczególności do dorzecza Dunaju oraz Morza Bałtyckiego. Fosfor jest pierwiastkiem 
życia. Jego nadmiar w środowisku wodnym prowadzi do rozrostu glonów i innych szybko 
rozwijających się form życia roślinnego. Skutkiem tego jest eutrofizacja – nadmierny rozrost 
glonów, które pozbawiają inne organizmy żywe tlenu i mogą również wytwarzać toksyny, 
zabijając ryby, rośliny i inne gatunki, jak również pogarszając jakość samej wody.

Dlatego też w celu oczyszczenia wód europejskich pożądane jest ograniczenie ilości fosforu 
dostającego się do wody na naszym kontynencie, a nawet na całym świecie.

Największe wykorzystanie fosforanów w UE dotyczy nawozów, lecz w dużej mierze 
pozostają one w glebie. Fosfor dostaje się do wody głównie za pośrednictwem człowieka i 
innych ssaków – głównym jego źródłem są kał i mocz, których – ze względów oczywistych –
nie obejmuje zakres odnośnego wniosku.

Niemniej w dużym stopniu przyczynia się do tego także fosfor zawarty w detergentach 
piorących używanych w gospodarstwach domowych, który dostaje się do cieków wodnych 
bezpośrednio. Dlatego też wniosek Komisji spotyka się z dużą przychylnością.

Ponadto istnieje jeszcze jedno źródło fosforanów w gospodarstwach domowych – są to 
detergenty przeznaczone do automatycznych zmywarek do naczyń.

Fosforany wykorzystuje się w detergentach w celu zmniejszenia stopnia twardości wody, co 
umożliwia skuteczne działanie czyszczące tych produktów, jak również w innych celach 
służących zoptymalizowaniu ich działania czyszczącego.

Utrudnienie stanowi fakt, że w całej UE istnieją znaczne różnice w twardości wody. W 
Skandynawii woda jest zwykle miękka, dzięki czemu detergenty zawierające mniej 
fosforanów są równie skuteczne. W innych częściach UE, na przykład w południowej 
Europie, twardość wody jest większa, co wymaga większej ilości fosforanów w detergentach 
w celu skutecznego prania odzieży i zmywania naczyń.

Istnieją rozwiązania alternatywne wobec użycia fosforanów w detergentach, a w 
szczególności w odniesieniu do detergentów piorących wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych obserwuje się tendencję do stosowania środków niezawierających fosforanów.
Detergenty piorące w płynie niezawierające fosforanów zdobyły już duży, stale rosnący 
udział w rynku UE. Choć detergenty przeznaczone do automatycznych zmywarek do naczyń 
są nadal w większości oparte na fosforanach, dostępne są środki niezawierające fosforanów i 
technologie niewykorzystujące ich. Alternatywne środki czyszczące – aby czyściły skutecznie 
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– wymagają jednak fosfonianów (również zawierających fosfor, choć w dużo mniejszych 
ilościach). Dlatego też całkowity zakaz stosowania fosforu nie jest możliwy.

Obecny stan ustawodawstwa krajowego w całej UE odzwierciedla tendencję do odchodzenia 
od wykorzystania fosforanów w detergentach, przy czym niektóre państwa członkowskie 
wprowadziły już ograniczenia dotyczące detergentów piorących stosowanych w 
gospodarstwach domowych, a kilka z nich wprowadziło ograniczenia dotyczące detergentów 
przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń. Doprowadziło to do rozdrobnienia 
rynku wewnętrznego detergentów oraz pociągnęło za sobą dodatkowe koszty dla 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w kilku państwach członkowskich. Ponadto ze 
względu na brak harmonizacji ustawodawstwa UE Unia ma trudności w zabezpieczaniu 
umowy z krajami trzecimi dotyczącej ograniczenia zawartości fosforu w detergentach 
piorących i detergentach przeznaczonych do zmywarek w ramach regionalnych inicjatyw na 
rzecz oczyszczania wody, takich jak bałtycki plan działania HELCOM czy strategia na rzecz 
regionu Dunaju.

Wydaje się, że istnieje ogólna zgoda co do maksymalnej ilości fosforu na jeden cykl prania, 
która w przypadku detergentów piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych 
powinna zostać ustalona na poziomie 0,5 g na porcję proszku (przy standardowym wsadzie 
pralki). Wyrażenie tego ograniczenia w gramach na jeden cykl prania, nie zaś w % 
wagowych, jak początkowo zaproponowała Komisja, pozwoli producentom detergentów 
piorących na produkowanie bardziej kompaktowych, skoncentrowanych środków, które nie 
będą zawierać większej ilości fosforu niż 0,5% według wagi obecnej „standardowej porcji”, 
lecz w których fosfor (z fosfonianów) mógłby stanowić więcej niż 0,5% całkowitej wagi.

Podczas posiedzenia sprawozdawcy komisji oraz kontrsprawozdawców większość 
opowiedziała się za uwzględnieniem we wniosku również detergentów przeznaczonych do 
automatycznych zmywarek do naczyń używanych w gospodarstwach domowych. Jako że nie 
istnieje standardowe załadowanie zmywarki w przypadku detergentów przeznaczonych do 
automatycznych zmywarek do naczyń, należałoby wprowadzić ograniczenie na poziomie 
0,5% fosforu wagowo.

Określając termin, do którego ograniczy się fosfor stosowany w detergentach piorących i 
detergentach przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń używanych w 
gospodarstwach domowych, możemy w możliwie najlepszy sposób przyczynić się do 
zmniejszenia ryzyka eutrofizacji w całej UE i to w możliwie najkrótszym terminie. Ustalenie 
rozsądnego terminu ograniczenia fosforu w detergentach przeznaczonych do automatycznych 
zmywarek do naczyń będzie stanowiło zachętę do opracowania niezbędnych innowacji 
służących szybszemu przejściu na środki niezawierające fosforanów, przy czym zapewni 
wystarczająco dużo czasu na ograniczenie jego negatywnych skutków dla producentów.
Zapewni to również harmonizację na rynku wewnętrznym

Sprawozdawca zaleca przeprowadzenie badania wykonalności i potencjalnych skutków 
zakazu stosowania fosforanów w detergentach do zastosowań przemysłowych i 
instytucjonalnych, w przypadku których sytuacja jest dużo bardziej złożona.

W odniesieniu do uwzględnienia w rozporządzeniu detergentów przeznaczonych do 
automatycznych zmywarek do naczyń komisja chciałaby rozważyć decyzję o przyspieszeniu 
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kampanii przeciwko eutrofizacji, która mogłaby doprowadzić do utraty miejsc pracy w MŚP 
produkujących detergenty przeznaczone do automatycznych zmywarek do naczyń 
zawierające fosforany, które nie dysponują jeszcze wiedzą pozwalającą na produkcję środków 
niezawierających fosforanów, choć – niestety – wygląda na to, że żadne dane statystyczne 
dotyczące liczby zagrożonych miejsc pracy nie istnieją.


