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Utskottet för framställningar

19.6.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1639/2008, ingiven av Peter Bursch (tysk medborgare), om 
märknings- och anmälningsföreskrifter för tvätt- och rengöringsmedel i Europa

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är konsult inom området certifiering av tvätt- och rengöringsmedel som ska 
saluföras i Europa. För att kunna ge sina kunder goda råd måste han ha tillgång till exakt 
information om föreskrifterna för produktanmälan, märkning och registrering av tvätt- och 
rengöringsmedel. De uppgifter i denna fråga som finns i EUT är bara delvis aktuella och 
ibland helt föråldrade. Trots intensiva Internet-undersökningar och brev till institutioner har 
framställaren beträffande ett antal länder inte kunnat hitta några eller bara vaga upplysningar.
Framställaren nämner Belgien, Danmark, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Lettland, 
Malta och Nederländerna. Framställaren ber om hjälp.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 24 mars 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

Framställningen

Framställaren är konsult inom området certifiering av tvätt- och rengöringsmedel som ska 
saluföras i Europa. Han vill kunna ge sina kunder goda råd och måste därför få tillgång till 
exakt information om föreskrifterna för produktanmälan, märkning och registrering av tvätt-
och rengöringsmedel. Han har inte kunnat hitta lämplig information vare sig på Internet eller 
genom att rådfråga olika institutioner.
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Kommissionens kommentarer

Märkningsvillkoren för tvätt- och rengöringsmedel fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004. Enligt förordningen krävs inget 
registreringsnummer på förpackningar av tvätt- och rengöringsmedel, och medlemsstaterna 
har heller ingen rätt att införa sådana krav i den nationella lagstiftningen. I artikel 14 i 
förordningen om tvätt- och rengöringsmedel fastställs följande:

Artikel 14
Bestämmelse om fri rörlighet
Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa eller hindra utsläppande på marknaden av tvätt-
och rengöringsmedel och/eller tensider för tvätt- och rengöringsmedel som uppfyller kraven i 
denna förordning, av skäl som behandlas i denna förordning.

Produktregistren omfattas dock av medlemsstaternas nationella lagstiftning. Förordningen i 
sin helhet samt adresserna till de nationella kontaktpunkterna kan hittas på följande 
webbplats:

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


