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Petíciós Bizottság

19.06.2009

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy:  A Peter Bursch, német állampolgár által benyújtott 1639/2008. számú petíció 
az európai mosószerekre vonatkozó címkézési és bejelentési előírásokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a mosószerek európai kereskedelmi forgalomba hozatala céljából 
kibocsátott tanúsítványok területén tevékenykedő tanácsadó. Ahhoz, hogy ügyfeleit megfelelő 
tanácsokkal tudja ellátni, rendelkeznie kellene a termékek bejelentésére, címkézésére és a 
mosószerek regisztrációjára vonatkozó pontos információkkal. A Hivatalos Lapban található 
vonatkozó adatok csak részben aktuálisak vagy teljesen elavultak. Az intenzív internetes 
kutatómunka és hivatalos szervekhez írt levelek ellenére néhány ország esetében egyáltalán 
nincsenek, vagy csak nagyon bizonytalan információk állnak rendelkezésére. A petíció 
benyújtója Belgiumot, Dániát, Spanyolországot, Franciaországot, Olaszországot, 
Luxemburgot, Lettországot, Máltát és Hollandiát említi példaként. Segítséget kér az ügyben.  

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A petíció

A petíció benyújtója a mosószerek európai kereskedelmi forgalomba hozatala céljából 
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kibocsátott tanúsítványok területén tevékenykedő tanácsadó. Ügyfeleit megfelelő tanácsokkal 
kívánja ellátni, és ehhez a termékek bejelentésére, címkézésére és a mosószerek 
regisztrációjára vonatkozó pontos információkkal kell rendelkeznie. Mindezidáig nem sikerült 
megfelelő információkhoz jutnia az interneten és hivatalos szerveken keresztül sem.

A Bizottság észrevételei

A mosószerekre vonatkozó címkézési követelményeket a mosó- és tisztítószerekről szóló, 
2004. március 31-i 648/2004/EK európai parlament és tanács rendelet határozza meg. A 
mosószerekre vonatkozó rendelet nem írja elő a regisztrációs szám feltüntetését a mosószerek 
csomagolásán, és a tagállamoknak nem áll jogukban ilyen követelményeket támasztani 
nemzeti jogszabályaikban. A mosószerekre vonatkozó rendelet 14. cikke értelmében:

14. cikk
A szabad mozgásról szóló záradék
A tagállamok az e rendeletben tárgyalt szempontok alapján nem tiltják, korlátozzák vagy 
akadályozzák azon mosó- és tisztítószerek és/vagy mosó- és tisztítószerekben használandó 
felületaktív anyagok forgalomba hozatalát, melyek megfelelnek e rendelet előírásainak. 

A terméknyilvántartások azonban a tagállamok nemzeti jogalkotásának tárgyát képezik. A 
mosószerekre vonatkozó rendelet és a nemzeti kapcsolattartó pontok címei az alábbi 
bizottsági weboldalon érhetők el:

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


