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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1639/2008, imressqa minn Peter Bursch, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar ir-rekwiżiti ta' tikkettar u ta’ notifika għad-deterġenti fl-
Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa konsulent dwar ir-rekwiżiti għal-liċenzjar ta' qabel il-
kummerċjalizzazzjoni għad-deterġenti fl-Ewropa. Sabiex jagħti parir xieraq lill-klijenti tiegħu 
huwa jeħtieġ informazzjoni eżatta dwar ir-regoli li jikkonċernaw in-notifika, it-tikkettar u r-
reġistrazzjoni ta’ deterġenti. Id-dettalji fil-Ġurnal Uffiċjali huma aġġornati parzjalment biss 
jew totalment skaduti. Minkejja tfittxija intensiva bl-Internet u l-ittri lil korpi uffiċjali, il-
petizzjonant jista’ jsib informazzjoni vaga biss għal xi wħud mill-pajjiżi jew l-ebda 
informazzjoni. Il-pajjiżi li jsemmi huma l-Belġju, id-Danimarka, Spanja, Franza, l-Italja, il-
Lussemburgu, il-Latvja, Malta u l-Olanda. Huwa jitlob l-għajnuna dwar dan.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Il-Petizzjoni

Il-petizzjonant huwa konsulent dwar ir-rekwiżiti għal-liċenzjar ta' qabel il-
kummerċjalizzazzjoni għad-deterġenti fl-Ewropa. Irid jagħti pariri xierqa lill-klijenti tiegħu u 
jeħtieġ l-informazzjoni eżatta dwar ir-regoli li jikkonċernaw in-notifika, it-tikkettar u r-
reġistrazzjoni ta' deterġenti. Ma rnexxilux isib l-informazzjoni xierqa la fl-internet u lanqas 
billi jikkonsulta lil korpi uffiċjali.
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Osservazzjonijiet mill-Kummissjoni

Ir-rekwiżiti ta' tikkettaer għad-deterġenti huma stipulati fir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 dwar id-deterġenti (Regolament (KE) Nru 
648/2004). Ir-Regolament dwar id-Deterġenti ma jirrikjedix li numru ta' reġistrazzjoni jkun 
stampat fuq il-kontenituri tad-deterġenti, u l-Istati Membri m'għandhom l-ebda dritt li 
jimponu tali rekwiżit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. L-Artikolu 14 tar-Regolament dwar id-
Deterġenti jiddikjara:

Artikolu 14
Klawsola dwar moviment ħieles :
L-Istati Membri m'għandhomx jipprojbixxu, jirrestrinġu jew ifixklu t-tqegħid fis-suq ta' 
deterġenti, u/jew surfactants għal deterġenti, li jkunu jħarsu l-ħtiġijiet ta' dan ir-Regolament, 
għal raġunijiet trattati f'dan ir-Regolament. 

Madankollu, ir-reġistri tal-prodotti jaqgħu taħt il-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri. It-test 
sħiħ tar-Regolament dwar id-Deterġenti u l-indirizzi tal-punti ta' kuntatt nazzjonali qegħdin 
fil-webpage li ġejja tal-Kummissjoni:

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


