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Betreft: Verzoekschrift 1639/2008, ingediend door Peter Bursch (Duitse nationaliteit), 
over de labellings- en meldvoorschriften voor detergentia in Europa.

1. Samenvatting

Indiener is adviseur op het gebied van certificeringen voor het in de handel brengen van 
detergentia in Europa. Om zijn klanten goed te kunnen adviseren, moet hij de beschikking 
hebben over exacte informatie over de voorschriften voor de productaanmelding, etikettering 
en registratie van detergentia. De gegevens terzake in het Publicatieblad zijn slechts 
gedeeltelijk actueel of geheel verouderd. Ondanks intensief internetonderzoek en brieven aan 
instanties kan indiener voor een aantal landen geen of slechts vage informatie vinden. 
Indiener noemt België, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Letland, Malta en 
Nederland. Indiener verzoekt om hulp. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009.

Verzoekschrift

Indiener is adviseur op het gebied van certificeringen voor het in de handel brengen van 
detergentia in Europa. Om zijn klanten goed te kunnen adviseren, moet hij de beschikking 
hebben over exacte informatie over de voorschriften voor de productaanmelding, etikettering 
en registratie van detergentia. Hij heeft de nodige gegevens niet kunnen vinden op internet of 
door officiële instanties te raadplegen.

Opmerkingen van de Commissie 
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De etiketteringseisen voor detergentia zijn bepaald in Verordening (EG) nr. 648/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende detergentia Volgens de 
detergentiaverordening is vermelding van een registratienummer op de verpakking van 
detergentia niet vereist en de lidstaten hebben niet het recht een dergelijke eis in de nationale 
wetgeving te stellen. Artikel 14 van de detergentiaverordening luidt als volgt:

Artikel 14
Vrij verkeer van goederen:
De lidstaten mogen het in de handel brengen van detergentia en/of oppervlakteactieve stoffen 
voor detergentia die aan de voorschriften van deze verordening voldoen, niet verbieden, 
beperken of belemmeren om redenen die in deze verordening aan de orde komen. 

Productregisters vallen echter onder de nationale wetgevingen van de lidstaten. De volledige 
tekst van de detergentiaverordening en de adressen van de nationale contactpunten staan op 
onderstaande webpagina van de Commissie:

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


