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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1639/2008 г., внесена от Peter Bursch, с германско гражданство, 
относно изискванията за етикетиране и указване на инструкции за 
ползването на почистващите препарати в Европа

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е консултант по въпросите на изискванията за лицензиране на 
почистващи препарати в Европа преди тяхното пускане на пазара. За да може да 
предоставя правилни съвети на своите клиенти, на него му е необходима точна 
информация относно правилата, свързани с указанията, етикетирането и 
регистрирането на почистващите препарати. Данните, публикувани в Официалния 
вестник, са частично или напълно неактуални. Въпреки интензивното търсене в 
интернет и изпратените писма до официалните институции, вносителят на петицията не 
е успял да открие никаква информация за някои държави, или е открил само бегла 
такава. Държавите, за които става дума, са Белгия, Дания, Испания, Франция, Италия, 
Люксембург, Латвия, Малта и Нидерландия. Вносителят търси съдействие по въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Петицията

Вносителят на петицията е консултант по въпросите на изискванията за лицензиране на 
почистващи препарати в Европа преди тяхното пускане на пазара. Той желае да 
предоставя на своите клиенти правилни съвети и му е необходима точна информация 
относно правилата, свързани с указанията, етикетирането и регистрирането на 
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почистващите препарати. Той не е могъл да намери подходяща информация нито в 
интернет, нито при консултациите с официалните органи.

Забележки на Комисията

Изискванията за етикетиране за почистващите препарати са изложени в Регламент (ЕО) 
№ 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно 
детергентите.  Регламентът за детергентите не изисква отпечатването на 
регистрационен номер върху опаковката на детергентите и държавите-членки не могат 
да налагат такова изискване в своето национално законодателство. Член 14 от 
регламента за детергентите гласи:

Член 14
Клауза за свободно движение
Държавите-членки не следва да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането 
на пазара на детергенти и/или повърхностноактивни вещества, предназначени да влизат 
в състава на детергенти, когато тези продукти отговарят на изискванията на настоящия 
регламент, на основания, посочени в него. 

Въпреки това списъците с продукти попадат в националното законодателство на 
държавите-членки. Пълният текст на регламента за детергентите, както и адресите на 
националните точки за контакт могат да бъдат намерени на следната уебстраница на 
Комисията:

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


