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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1639/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Peter 
Bursch, par ES prasībām attiecībā uz mazgāšanas līdzekļu etiķetēm un 
brīdinājumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesūtītājs konsultē cilvēkus attiecībā uz prasībām, kas ES piemērojamas 
mazgāšanas līdzekļiem pirms to laišanas tirgū. Lai sniegtu klientiem pareizus padomus, viņam 
nepieciešama precīza informācija par noteikumiem, kas attiecas uz mazgāšanas līdzekļu 
brīdinājumiem, etiķetēm un reģistrēšanu. „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” pieejamā 
detalizētā informācija ir daļēji pareiza vai pilnīgi novecojusi. Lai gan lūgumraksta iesniedzējs 
intensīvi meklējis internetā un nosūtījis vēstules oficiālām iestādēm, viņam izdevies iegūt vai 
nu ļoti neskaidru informāciju par dažām valstīm, vai arī neatrast nekādu. Viņa pieminētās 
valstis ir Beļģija, Dānija, Spānija, Francija, Itālija, Luksemburga, Latvija, Malta un 
Nīderlande. Viņš lūdz palīdzību šajā jautājumā.  

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 24. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesūtītājs konsultē cilvēkus attiecībā uz prasībām, kas ES piemērojamas 
mazgāšanas līdzekļiem pirms to laišanas tirgū. Lai klientiem sniegtu pareizu informāciju, 
viņam nepieciešama precīza informācija par noteikumiem, kas attiecas uz mazgāšanas 
līdzekļu brīdinājumiem, etiķetēm un reģistrēšanu. Viņš nevarēja atrast atbilstošu informāciju 
ne internetā, ne konsultējoties oficiālajās iestādēs.
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Komisijas secinājumi

Marķēšanas prasības mazgāšanas līdzekļiem ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta regulā par mazgāšanas līdzekļiem (Regula (EK) Nr. 648/2004). Regulā 
par mazgāšanas līdzekļiem nav noteikta prasība, ka reģistrācijas numuram jābūt uzdrukātam 
uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma, un dalībvalstīm nav tiesību šādu prasību noteikt valsts 
tiesību aktos. Regulas par mazgāšanas līdzekļiem 14. pantā noteikts:

14. pants
Brīvas aprites klauzula
Dalībvalstis, pamatojoties uz šo regulu, nedrīkst aizliegt, ierobežot vai kavēt tādu mazgāšanas 
līdzekļu un tajos izmantojamo virsmaktīvo vielu laišanu tirgū, kas atbilst šīs regulas prasībām. 

Tomēr uz ražojumu reģistriem gan attiecas dalībvalstu tiesību akti. Regulas par mazgāšanas 
līdzekļiem pilns teksts un dalībvalstu kontaktpunktu adreses var atrast šajā Komisijas tīmekļa 
vietnē:

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


