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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1639/2008 af Peter Bursch, tysk statsborger, om bestemmelserne 
vedrørende etikettering og anmeldelse af detergenter i Europa

1. Sammendrag

Andrageren er rådgiver på området for certificering af detergenter, inden disse bringes i 
handelen i Europa. For at kunne yde sine kunder god rådgivning, skal han være i besiddelse af 
nøjagtige oplysninger om bestemmelserne i forbindelse med produktanmeldelse, etikettering 
og registrering af detergenter. Dataene herom i EU-Tidende er kun delvist aktuelle eller helt 
forældede. På trods af intensiv søgning på internettet og breve til myndighederne kan 
andrageren for et antal lande kun få uklare eller slet ingen oplysninger. Andrageren nævner 
Belgien, Danmark, Spanien, Frankrig, Italien, Luxemburg, Letland, Malta og Nederlandene.
Andrageren anmoder om bistand.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. marts 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009. 

"Andragendet

Andrageren er rådgiver på området for certificering af detergenter, inden disse bringes i 
handelen i Europa. Han ønsker at yde sine kunder god rådgivning, hvorfor han skal være i 
besiddelse af nøjagtige oplysninger om bestemmelserne i forbindelse med produktanmeldelse, 
etikettering og registrering af detergenter. Det har hverken været muligt for ham at finde de 
relevante oplysninger på internettet eller hos myndighederne.

Kommissionens bemærkninger:



PE427.012v01-00 2/2 CM\785750DA.doc

DA

Etiketteringskravene til detergenter er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler. Detergentforordningen 
kræver ikke, at der påføres registreringsnummer på emballagen til vaske- og 
rengøringsmidler, og medlemsstaterne har ikke beføjelse til at indføre et sådant krav i den 
nationale lovgivning. Artikel 14 i detergentforordningen bestemmer følgende:

Artikel 14
Fri bevægelighed for varer
Medlemsstaterne må ikke af grunde, der er omfattet af denne forordning, forbyde, begrænse 
eller hindre markedsføring af vaske- og rengøringsmidler og/eller af overfladeaktive stoffer til 
vaske- og rengøringsmidler, der opfylder bestemmelserne i denne forordning. 

Imidlertid er produktregistrering omfattet af medlemsstaternes nationale lovgivninger. 
Detergentforordningens fulde ordlyd og kontaktadresserne til de relevante myndigheder i de 
enkelte medlemsstater kan findes på nedenstående websted fra Kommissionen:

http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/detergents/index_en.htm"


