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Parlament Europejski, w dniu 10 listopada 2010 r., oraz Rada, w dniu 24 listopada 2010 r., działając na 
podstawie art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, postanowiły zasięgnąć opinii Europej
skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/… zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach piorących 
wykorzystywanych w gospodarstwach domowych 

COM(2010) 597 wersja ostateczna – 2010/0298 (COD). 

Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego, której powierzono przygotowanie prac Komitetu 
w tej sprawie, przyjęła swoją opinię 28 lutego 2011 r. 

Na 470. sesji plenarnej w dniach 15–16 marca 2011 r. (posiedzenie z 15 marca) Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny stosunkiem głosów 174 do 1 – 9 osób wstrzymało się od głosu – przyjął 
następującą opinię: 

1. Wnioski 

1.1 EKES stwierdza, że konieczny jest przegląd rozporzą
dzenia (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do ograniczeń stoso
wania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach 
piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, 
z następujących powodów: 

— Pomimo że obecność fosforanów w detergentach przyczynia 
się do eutrofizacji w mniejszym stopniu niż inne źródła, 
ograniczenie ich stosowania wydaje się najskuteczniejszym 
wariantem strategicznym służącym zmniejszeniu zagrożenia 
eutrofizacją wód w całej Unii Europejskiej. 

— Należy bezwzględnie zapewnić funkcjonowanie w pełni 
zharmonizowanego rynku wewnętrznego detergentów 
piorących, co pozwoliłoby oszczędzić przemysłowi 
i administracji wszelkich dodatkowych kosztów związanych 
z rozdrobnieniem rynku i zwolnić je z obowiązku wzajem
nego uznawania, którego konsekwencją jest to, że zawiera
jące fosforany detergenty zgodnie z prawem wprowadzone 
do obrotu w jednym państwie członkowskim Unii Europej
skiej mogą być przywożone do każdego innego państwa UE 
i w nim zatwierdzone do użycia, nawet jeśli obowiązujące 
ustawodawstwo tego państwa przewiduje ograniczenia 
stosowania fosforanów. 

— Krajowe organy publiczne państw członkowskich, które 
przyjęły ustawodawstwo dotyczące zawartości fosforanów 
w detergentach w celu przeciwdziałania eutrofizacji, mogą 
mieć więcej trudności w jego wdrażaniu ze względu na 
zobowiązania dotyczące wzajemnego uznawania wynikające 
z rozporządzenia (WE) nr 764/2008. 

— Zdecydowanie bardziej skuteczne byłoby podjęcie jednoli
tych działań na poziomie UE niż wielorakich środków 
w państwach członkowskich. 

1.2 EKES wyraża zadowolenie z ogólnego podejścia Komisji 
Europejskiej, która mając na uwadze cel, jakim jest zmniejszenie 
zagrożenia eutrofizacją środowiska wodnego, jednocześnie bada 

wykonalność zastąpienia fosforanów w detergentach innymi 
substancjami z technicznego i społeczno-ekonomicznego 
punktu widzenia, jak również skutki tego zastąpienia 
w kategoriach skuteczności i opłacalności. 

1.2.1 W tym kontekście EKES opowiada się za wariantem 4, 
zgodnie z którym nie byłoby właściwe rozszerzanie ograniczeń 
stosowania fosforanów i innych związków fosforu 
w detergentach piorących wykorzystywanych 
w gospodarstwach domowych na detergenty przeznaczone do 
automatycznych zmywarek do naczyń (ADW) lub na detergenty 
do zastosowań instytucjonalnych i przemysłowych (I&). 

1.3 We wniosku nie wprowadzono wielu nowych 
elementów, poprzestano natomiast na ustanowieniu środków 
prawnych na poziomie UE i wzmocnieniu istniejącej już 
tendencji do ograniczenia stosowania fosforanów i innych 
związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych 
w gospodarstwach domowych. EKES zauważa, że Komisja 
zobowiązała się do ograniczenia do minimum wpływu na 
środowisko tej kategorii towarów masowego użytku. Uwzględ
nienie zaleceń sformułowanych przez EKES w niniejszej opinii 
jeszcze bardziej uwypukli intencje zawarte we wniosku. EKES 
stwierdza, że producenci detergentów piorących wykorzystywa
nych w gospodarstwach domowych w dużym stopniu przyczy
nili się do ograniczenia wpływu ich produktów na środowisko, 
stosując – zasadniczo dobrowolnie – rozwiązania alternatywne 
względem fosforanów. 

1.4 EKES ocenia, że gdy zostanie przeprowadzony przegląd 
rozporządzenia (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do ograniczeń 
stosowania fosforanów i innych związków fosforu 
w detergentach piorących wykorzystywanych 
w gospodarstwach domowych, konieczne będzie zapewnienie 
potrzebnego okresu dostosowawczego i przygotowawczego 
przed wdrożeniem odnośnych przepisów. EKES jest zdania, że 
na skorygowanie składu produktów i wprowadzenie niezbęd
nych zmian w wyposażeniu i procesie produkcji, zwłaszcza 
w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, potrzeba 
będzie od roku do dwóch lat.
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2. Wstęp 

2.1 Fosforany, a zwłaszcza trójpolifosforan sodu, są stoso
wane w detergentach, aby zmniejszyć stopień twardości wody 
i umożliwić tym samym skuteczne działanie tych produktów. 
Mogą one natomiast mieć szkodliwy wpływ na środowisko 
wodne i zaburzać jego równowagę ekologiczną, przyczyniając 
się, do przyspieszonego wzrostu glonów wskutek zjawiska 
zwanego eutrofizacją. Nawet jeśli fosforany pochodzące 
z detergentów zajmują dopiero trzecie miejsce wśród czyn
ników przyczyniających się do wzrostu zawartości fosforanów 
w środowisku wodnym, to ograniczenie ich obecności 
w detergentach piorących wykorzystywanych 
w gospodarstwach domowych wydaje się, z technicznego 
i ekonomicznego punktu widzenia, najbardziej skutecznym 
sposobem postępowania zmierzającym do zmniejszenia ryzyka 
wystąpienia wspomnianego zjawiska eutrofizacji. 

2.2 W rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 w sprawie deter
gentów zharmonizowano wprowadzanie detergentów do 
obrotu, jednak tylko w odniesieniu do oznakowania deter
gentów i biodegradacji obecnych w nich substancji powierzch
niowo czynnych. Mając na uwadze obawy związane 
z eutrofizacją, w art. 16 wymienionego rozporządzenia wska
zano również, że do dnia 8 kwietnia 2007 r. Komisja powinna 
„ocenić, przedłożyć sprawozdanie, i tam gdzie to uzasadnione, 
przedłożyć wniosek legislacyjny w sprawie użycia fosforanów 
w celu stopniowego zmniejszania ich użycia lub ograniczenia 
do specyficznych zastosowań”. Komisja przedstawiła sprawoz
danie ( 1 ) w 2007 r., dochodząc w nim do wniosku, że poziom 
wiedzy dotyczącej roli, jaką odgrywają fosforany obecne 
w detergentach w zjawisku eutrofizacji, jest jeszcze niezadowa
lający, ale szybko wzrasta. Prowadzone później badania 
naukowe oraz informacje dotyczące ekonomicznego 
i społecznego wpływu ewentualnych ograniczeń stanowiły 
podstawę dla sprawozdania końcowego z oceny skutków regu
lacji ( 2 ), które zawiera analizę różnych wariantów strategicznych 
dotyczących stosowania fosforanów w detergentach. 

2.3 Komisja rozpoczęła szereg badań, aby ustalić, czy byłyby 
uzasadnione ograniczenia dotyczące stosowania fosforanów 
w detergentach w celu zmniejszenia eutrofizacji w UE. Badania 
te stworzyły podstawy do dalszych konsultacji prowadzonych 
z państwami członkowskimi, przedstawicielami przemysłu 
i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną 
środowiska w czasie posiedzeń grupy roboczej właściwych 
organów odpowiedzialnych za wdrożenie rozporządzenia 
w sprawie detergentów, tzw. grupy roboczej ds. detergentów, 
które odbyły się w przedmiotowej sprawie w listopadzie 2006 
r., lipcu i grudniu 2007 r., lipcu 2008 r. oraz lutym i listopadzie 
2009 r. 

2.3.1 W 2009 r. za pośrednictwem sieci Enterprise Europe 
Network rozpoczęto szczegółowe konsultacje z małymi 
i średnimi przedsiębiorstwami produkującymi detergenty, aby 
uzyskać dokładniejsze informacje na temat bieżącego wykorzy
stywania fosforanów oraz możliwości ich zastąpienia w składzie 
detergentów, a także wpływu ewentualnych ograniczeń stoso
wania fosforanów na te MŚP. 

2.3.2 Wyżej wymienione badania i konsultacje w połączeniu 
ze sprawozdaniem z oceny skutków regulacji posłużyły za 
podstawę informacyjną do opracowania wniosku Komisji 
COM(2010) 597 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 

648/2004, w sprawie którego to wniosku zwrócono się 
o opinię do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. 

3. Najważniejsze elementy dokumentu Komisji 

3.1 Wniosek ma na celu zmianę rozporządzenia (WE) nr 
648/2004 w sprawie detergentów poprzez wprowadzenie ogra
niczeń zawartości fosforanów i innych związków fosforu 
w detergentach piorących wykorzystywanych 
w gospodarstwach domowych, tak aby zmniejszyć stopień, 
w jakim detergenty przyczyniają się do ogólnej eutrofizacji 
wód powierzchniowych w UE, na podstawie wniosków 
z przeprowadzonych ocen oraz oceny skutków dokonanej 
przez Komisję zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 
648/2004. 

3.1.1 Celem ogólnym jest zapewnienie wysokiego poziomu 
ochrony środowiska przed potencjalnym niekorzystnym 
wpływem fosforanów i innych związków fosforu obecnych 
w detergentach oraz zapewnienie właściwego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego detergentów. 

3.2 Rozpatrzono pod kątem skutków pięć wariantów strate
gicznych: 

— wariant 1: brak działania na poziomie UE, obowiązek podej
mowania działań spoczywa na państwach członkowskich 
lub podmiotach współpracujących na poziomie regionalnym 
(wariant podstawowy), 

— wariant 2: dobrowolne działania ze strony przemysłu, 

— wariant 3: całkowity zakaz stosowania fosforanów 
w detergentach, 

— wariant 4: ograniczenie stosowania fosforanów 
w detergentach piorących, 

— wariant 5: ustalenie dopuszczalnych poziomów zawartości 
fosforanów w detergentach. 

W celu przeprowadzenia oceny skutków regulacji różnych 
wariantów strategicznych uwzględniono wyniki analizy 
naukowej wpływu fosforanów w detergentach na zagrożenie 
eutrofizacją w UE, a także kryteria skuteczności i wydajności 
(w tym praktyczność, skutki społeczno-ekonomiczne oraz 
możliwości monitorowania). Informacje te pochodzą głównie 
ze wspomnianych wyżej badań, jak również są wynikiem 
bezpośrednich konsultacji, prowadzonych następnie bezpo 
średnio z zainteresowanymi podmiotami. 

Ocena oraz analiza skutków regulacji powyższych wariantów 
pokazują, że wprowadzenie na poziomie europejskim ograni
czenia stosowania fosforanów i innych związków fosforu 
w detergentach piorących wykorzystywanych 
w gospodarstwach domowych zmniejszy stopień, w jakim 
fosforany z detergentów przyczyniają się do zagrożenia eutro
fizacją wód w UE i równocześnie obniży koszty usuwania fosfo
ranów ponoszone przez oczyszczalnie ścieków. Te oszczędności 
znacząco przewyższają koszty zmiany składu detergentów 
piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych 
poprzez zastąpienie fosforanów alternatywnymi związkami. 
Natomiast unijne ograniczenia nie byłyby obecnie uzasadnione 
w przypadku detergentów przeznaczonych do automatycznych 
zmywarek do naczyń (ADW) i detergentów do zastosowań 
instytucjonalnych i przemysłowych (I&), ponieważ dostępne 
związki alternatywne nie mogą generalnie sprostać większym 
wymaganiom technicznym stawianym przy tego rodzaju zasto
sowaniach.
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4. Uwagi ogólne 

4.1 EKES wyraża zadowolenie z opracowania przez Komisję 
rozpatrywanego wniosku i mając na uwadze, że we wszystkich 
kategoriach detergentów poza detergentami piorącymi wykorzy
stywanymi w gospodarstwach domowych brak jest rozwiązań 
alternatywnych, które byłyby akceptowalne z technicznego 
i ekonomicznego punktu widzenia, wyraża zgodę na wprowa
dzenie ograniczeń stosowania fosforanów i innych związków 
fosforu w odniesieniu jedynie do detergentów piorących wyko
rzystywanych w gospodarstwach domowych. Niemniej, jak 
słusznie przewidziano w zmienionym art. 16, należałoby też 
zbadać możliwość wprowadzenia ograniczeń stosowania fosfo
ranów w detergentach przeznaczonych do zmywarek do 
naczyń. Producentom wyznaczono wystarczająco długi termin 
na zbadanie istniejących rozwiązań alternatywnych lub odkrycie 
nowych i na ich dostosowanie techniczne i ekonomiczne. Aby 
zachęcić producentów do zmierzania w tym kierunku, Komisja 
powinna rozważyć rozpoczęcie z własnej inicjatywy negocjacji 
z zainteresowanymi podmiotami. 

4.2 Jeżeli chodzi o poszczególne warianty, EKES ocenia je 
następująco: 

— Chociaż warianty 1 i 2, o ile dominująca obecnie tendencja 
utrzyma się, doprowadzą jedynie do powolnego spadku 
stosowania fosforanów, nie przyczynią się one jednak do 
osiągnięcia celu, jakim jest należyte funkcjonowanie 
wewnętrznego rynku detergentów. Oczywiście jeżeli chodzi 
o zastępowanie fosforanów innymi substancjami, nie można 
wykluczyć odwrócenia tendencji, co miałoby szkodliwe 
następstwa dla środowiska. 

— Chociaż wariant 3 wydaje się najbardziej pociągający, 
w związku ze zmniejszeniem zagrożenia eutrofizacją, jego 
wdrożenie nie jest jednak zalecane ponieważ, po pierwsze, 
doprowadziłoby do nieproporcjonalnego spadku wydajności 
automatycznych zmywarek do naczyń, w przypadku 
których nie ma obecnie rozwiązań alternatywnych możli
wych do zrealizowania z technicznego i ekonomicznego 
punktu widzenia, po drugie, alternatywne rozwiązania 
służące zastąpieniu fosforanów w detergentach piorących 
wykorzystywanych w gospodarstwach domowych często 
wykorzystują inne związki chemiczne także zawierające 
fosfor, w tym przypadku fosfoniany, które nawet 
w niewielkich dawkach są ogromnie wydajne, zarówno 
gdy chodzi o zmiękczenie wody, jak i ustabilizowanie 
związków wybielających. Całkowite wyeliminowanie fosforu 
w detergentach nie jest zatem możliwe. 

— Wariant 4 jest najbardziej wskazany, ponieważ dotyczy 
tylko detergentów piorących wykorzystywanych 
w gospodarstwach domowych, w przypadku których 
rozwiązania alternatywne gotowe do wdrożenia i szeroko 
rozpowszechnione już istnieją, a jednocześnie obejmuje 
dopuszczalny górny próg zawartości fosforanów, co 
pozwala na wykorzystanie fosfonianów – substancji, których 
znaczenie zostało wyjaśnione w poprzednim ustępie. Ogra
niczenie obecności fosforanów w samych tylko detergentach 
piorących będzie mniej skuteczne w zahamowaniu eutrofi
zacji niż wariant 3 (jedynie 60 % fosforanów stosuje się 
w detergentach piorących). Jednak dzięki temu producenci 
detergentów przeznaczonych do zmywarek do naczyń 
zyskają czas potrzebny na opracowanie odpowiednich 
z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia 
rozwiązań alternatywnych dla detergentów należących do 
tej kategorii. Co więcej, ten sposób postępowania umożliwia 

harmonizację specyfikacji na poziomie UE i zapewnienie 
normalnego funkcjonowania wewnętrznego rynku deter
gentów piorących wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych, który obecnie jest rozproszony. 

— Wreszcie wariant 5, chociaż wydaje się w dużym stopniu 
spełniać założone cele (zmniejszenie eutrofizacji i należyte 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego w przypadku wszyst
kich kategorii detergentów) poprzez ustanowienie odręb
nych dopuszczalnych poziomów zawartości fosforanów 
w detergentach piorących wykorzystywanych 
w gospodarstwach domowych, detergentach przeznaczo
nych do automatycznych zmywarek do naczyń (ADW) 
i detergentach do zastosowań instytucjonalnych 
i przemysłowych (I&). Nie byłoby jednak łatwo osiągnąć 
porozumienie w przypadku ADW i, przede wszystkim, I& 
z uwagi na dużą niejednorodność wymogów technicznych 
(wiele detergentów zostało zakwalifikowanych jako odpo
wiednie do przemysłowych każdego z klientów). 
W przypadku ustanowienia dowolnego dopuszczalnego 
poziomu należałoby się spodziewać lawiny wniosków 
o odstępstwo na mocy art. 114 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wraz ze wszystkimi 
związanymi z tym obciążeniami administracyjnymi dla 
władz krajowych i Komisji. 

4.3 EKES stwierdza, że nie wszystkie państwa członkowskie 
są narażone na jednakowe ryzyko eutrofizacji i w związku 
z tym wyraża zadowolenie z propozycji Komisji dotyczącej 
zachowania obowiązujących przepisów i ich należytej zmiany, 
tak aby w chwili, gdy tego rodzaju działanie okaże się uzasad
nione z uwagi na ochronę środowiska wodnego, i o ile będą 
dostępne rozwiązania odpowiednie z technicznego 
i ekonomicznego punktu widzenia, państwa Unii mogły 
zachować przepisy obowiązujące na poziomie krajowym lub 
wprowadzić nowe w celu ograniczenia zawartości fosforanów 
i innych związków fosforu w detergentach innych niż deter
genty piorące wykorzystywane w gospodarstwach domowych. 

5. Uwagi szczegółowe 

5.1 EKES popiera propozycję ustalenia najwyższego dopusz
czalnego poziomu zawartości fosforu w detergentach piorących 
wykorzystywanych w gospodarstwach domowych w wysokości 
0,5 % wagowo zawartości pierwiastka fosforu (P), aby objąć 
ogół fosforanów i związków chemicznych zawierających fosfor. 
Takie sformułowanie gwarantuje, że zakaz dotyczący fosfo
ranów, nie będzie łatwy do obejścia. 

5.2 EKES wyraża zadowolenie z zamiaru zbadania przez 
Komisję w późniejszym terminie, w każdym razie po przyjęciu 
rozważanego wniosku, w jakim stopniu zawierające fosforany 
detergenty przeznaczone do automatycznych zmywarek do 
naczyń używanych w gospodarstwach domowych wpływają 
na zagrożenie eutrofizacją, przedstawienia sprawozdania Parla
mentowi Europejskiemu i Radzie i, o ile okaże się to stosowne, 
zaproponowania ograniczeń dotyczących zawartości fosforanów 
w tego rodzaju detergentach. EKES jest jednak zdania, że prze
widziany pięcioletni okres jest stosunkowo długi, w związku 
z tym formułuje następujące zalecenia: 

— należałoby zakończyć w terminie trzech lat, czy wręcz, 
jeżeli to możliwe, jeszcze prędzej, badanie dotyczące 
wpływu na zagrożenie eutrofizacją zawierających fosforany 
detergentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek 
do naczyń używanych w gospodarstwach domowych;
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— należy informować i zachęcać sektory przemysłowe, które 
produkują nie tylko detergenty przeznaczone do automa
tycznych zmywarek do naczyń używanych 
w gospodarstwach domowych, lecz także surowce alterna
tywne, do tego, by opracowywały i rozwijały umożliwiające 
zastąpienie fosforanów alternatywne rozwiązania, które już 
istnieją, ale bez wątpienia mogą zostać udoskonalone, aby 
stały się możliwe do zastosowania z technicznego 
i ekonomicznego punktu widzenia; 

— jeżeli okaże się ostatecznie, że fosforany pochodzące 
z detergentów przeznaczonych do automatycznych 
zmywarek do naczyń jedynie w niewielkim stopniu wpły
wają na zagrożenie eutrofizacją, a jednocześnie nie zostało 
odkryte żadne rozwiązanie alternatywne zapewniające 
konsumentom skuteczność detergentów, należałoby wpro
wadzić dopuszczalny poziom zawartości fosforu – wyra 
żony w procentach wagi lub gramach na jedno zmywanie 
– który byłby wystarczająco niski, aby nie obciążać 
nadmiernie środowiska, i wystarczająco wysoki, aby 
zapewnić skuteczność detergentu. 

5.3 Jeżeli chodzi o spójność wniosku Komisji z polityką 
innych podmiotów i celami Unii, EKES uwzględnia ocenę 
Komisji przedstawioną poniżej i stwierdza, że osiągnięto odpo
wiedni stopień wymaganego zbliżenia sposobów działania. 

5.3.1 Rozpatrywany wniosek jest w pełni zgodny z celami 
ramowej dyrektywy wodnej (dyrektywa 2000/60/WE), w której 
wymaga się od państw członkowskich osiągnięcia do 2015 r. 
dobrego stanu wody pod względem ekologicznym 
i chemicznym. W niektórych regionach UE znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji wdrożono działania, koordynowane 
przez zainteresowane państwa członkowskie oraz strategie 
współpracy na poziomie regionalnym, jednak jak dotąd osiąg
nięto niewielkie postępy. Dlatego też wniosek Komisji stanowi 
środek uzupełniający, niezbędny, by działania w ramach 
inicjatyw współpracy regionalnej mających na celu zwalczenie 
transgranicznego problemu eutrofizacji odniosły sukces. 

5.3.2 Wniosek uzupełnia również dyrektywę 91/271/EWG 
dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych, której celem 
jest zmniejszenie stężenia składników pokarmowych, takich 
jak fosfor i azot, w wodach powierzchniowych w celu przeciw
działania eutrofizacji. 

5.4 Komisja zaznacza, że podstawą prawną wniosku jest art. 
114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), 
mający na celu ustanowienie rynku wewnętrznego 
i równoczesne zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia człowieka i środowiska naturalnego. 

5.4.1 Wniosek jest też zgodny z zasadą pomocniczości, 
o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 
w stopniu, w którym nie wchodzi w zakres wyłącznych kompe
tencji Unii. 

5.4.2 Komisja podkreśla, że wniosek nie wykracza poza 
środki konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów, zgodnie 
z zasadą proporcjonalności określoną w art. 5 ust. 4 Traktatu 
o Unii Europejskiej. 

5.4.3 Komisja dochodzi też do wniosku, że instrumentem 
prawnym, jaki należy wybrać, jest rozporządzenie, ponieważ 
celem jest harmonizacja zawartości fosforanów i innych 
związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych 
w gospodarstwach domowych. Proponowane rozporządzenie 
zmienia istniejące rozporządzenie w sprawie detergentów. 

5.4.4 EKES podziela podejście Komisji. Aby zasada propor
cjonalności została zastosowana także w odniesieniu do prze
widywanych sankcji, EKES formułuje następujące zalecenia: 

— jeżeli podczas kontroli okaże się, że na rynku obecny jest 
detergent piorący o zawartości fosforu wyższej niż 0,5 %, 
ale niższej niż 2,0 %, w przypadku którego zawartość 
fosforu powinna być niższa niż 0,5 %, zgodnie z jego 
składem przedłożonym właściwym organom, detergent ten 
nie powinien zostać obowiązkowo wycofany z rynku, lecz 
powinien podlegać grzywnie administracyjnej, ponieważ nie 
stanowi zagrożenia dla zdrowia. Wysokość grzywny może 
być uzależniona od stopnia przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu zawartości. Tego rodzaju przekroczenie dopusz
czalnego poziomu 0,5 % może zajść mimowolnie, ponieważ 
może się zdarzyć, że producent produkuje zgodnie 
z prawem w tym samym zakładzie detergenty zawierające 
fosforany, przeznaczone na eksport do krajów poza grani
cami UE, i pomimo środków przedsięwziętych w celu odse
parowania poszczególnych partii produktów zachodzi praw
dopodobieństwo ich lekkiego wymieszania. Do Komisji 
należy ocena, czy tego rodzaju incydent powinien być 
przedmiotem bardziej szczegółowego uzasadnienia ze 
strony producenta, aby uniknąć sytuacji, w której incydent 
ten byłby wykorzystywany w celu obejścia dopuszczalnego 
poziomu 0,5 %. Należy zauważyć, że wycofanie takiego 
produktu bez uzasadnionego powodu (związanego ze zdro
wiem czy bezpieczeństwem używania) może 
w ostateczności doprowadzić do wyrządzenia większych 
szkód w środowisku, ponieważ konieczne będą liczne prze
wozy, jak również usunięcie i wyrzucenie opakowań 
w sytuacji, gdy produkt nawet nie spełnił swojej funkcji, 
mimo że był zupełnie bezpieczny i mógł zostać użyty; 

— jeżeli zawartość fosforu będzie wyższa niż 2,0 % wagi, 
konieczne będzie nałożenie sankcji i przedsięwzięcie prze
widywanych środków. 

Bruksela, 15 marca 2011 r. 

Przewodniczący 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
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