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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1639/2008, του Peter Bursch, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
προδιαγραφές σήμανσης και γνωστοποίησης για τα απορρυπαντικά στην Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι σύμβουλος σε θέματα προδιαγραφών για την αδειοδότηση 
απορρυπαντικών προϊόντων πριν αυτά να τεθούν σε κυκλοφορία στην Ευρώπη. Προκειμένου 
να είναι σε θέση να παρέχει ορθές συμβουλές στους πελάτες του πρέπει να γνωρίζει 
επακριβώς τι προβλέπουν οι διατάξεις περί γνωστοποίησης, σήμανσης και καταχώρισης των 
απορρυπαντικών προϊόντων. Τα συναφή δεδομένα στην Επίσημη Εφημερίδα είναι είτε εν 
μέρει ενημερωμένα είτε εντελώς παρωχημένα. Παρά τις εντατικές αναζητήσεις στο διαδίκτυο 
και τις επιστολές προς επίσημους φορείς, ο αναφέρων δεν μπόρεσε να βρει παρά μόνο 
αόριστες πληροφορίες για ορισμένες χώρες ή καθόλου για άλλες. Οι χώρες που αναφέρει
είναι: Βέλγιο, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Μάλτα και Κάτω 
Χώρες. Ζητεί βοήθεια εν προκειμένω.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων είναι σύμβουλος σε θέματα προδιαγραφών για την αδειοδότηση 
απορρυπαντικών προϊόντων πριν αυτά τεθούν σε κυκλοφορία στην Ευρώπη. Επιθυμεί να 
παρέχει ορθές συμβουλές στους πελάτες του και πρέπει να γνωρίζει επακριβώς τι προβλέπουν 
οι διατάξεις περί γνωστοποίησης, σήμανσης και καταχώρησης των απορρυπαντικών 
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προϊόντων. Ο αναφέρων δεν μπόρεσε να βρει τις κατάλληλες πληροφορίες ούτε μέσω του 
Διαδικτύου ούτε διαβουλευόμενους με επίσημους φορείς. 

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Οι προδιαγραφές σήμανσης για τα απορρυπαντικά προϊόντα καθορίζονται στον κανονισμό 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τα 
απορρυπαντικά προϊόντα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004). Ο συγκεκριμένος κανονισμός 
δεν απαιτεί να τυπώνεται στη συσκευασία των απορρυπαντικών προϊόντων αριθμός 
καταχώρησης και τα κράτη μέλη δεν έχουν δικαίωμα να επιβάλουν μια τέτοια απαίτηση στην 
εθνική νομοθεσία. Το άρθρο 14 του κανονισμού για τα απορρυπαντικά αναφέρει:

Άρθρο 14
Ρήτρα Ελεύθερης κυκλοφορίας:
Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, ούτε περιορίζουν ή παρεμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά 
απορρυπαντικών ή/και επιφανειοδραστικών ουσιών για απορρυπαντικά που πληρούν τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, για λόγους που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

Ωστόσο, τα μητρώα προϊόντων εμπίπτουν στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών. Το 
πλήρες κείμενο του κανονισμού για τα απορρυπαντικά και οι διευθύνσεις των εθνικών 
σημείων επαφής μπορούν να βρεθούν στην κατωτέρω ιστοσελίδα της Επιτροπής:

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


