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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1639/2008, którą złożył Peter Bursch (Niemcy), w sprawie wymogów 
dotyczących etykietowania i zgłaszania detergentów w Europie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest konsultantem w zakresie poprzedzających wprowadzenie do obrotu 
wymogów licencyjnych dla detergentów w Europie. Aby we właściwy sposób doradzać 
swoim klientom, musi on mieć dokładne informacje na temat przepisów dotyczących 
zgłaszania, etykietowania i rejestracji detergentów. Szczegóły publikowane w Dzienniku 
Urzędowym są jedynie częściowo aktualne lub w ogóle nieaktualne. Mimo intensywnych 
poszukiwań w Internecie i pism kierowanych do organów urzędowych składający petycję jest 
w stanie znaleźć jedynie niejasne informacje z niektórych krajów bądź nie dysponuje żadnymi 
danymi. Wymieniane przez niego państwa to Belgia, Dania, Hiszpania, Francja, Włochy, 
Luksemburg, Łotwa, Malta i Holandia. Składający petycję zwraca się o pomoc w tej sprawie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Petycja

Składający petycję jest konsultantem w zakresie poprzedzających wprowadzenie do obrotu 
wymogów licencyjnych dla detergentów w Europie. Pragnie on we właściwy sposób doradzać 
swoim klientom, musi zatem posiadać dokładne informacje na temat przepisów dotyczących 
zgłaszania, etykietowania i rejestracji detergentów. Nie jest on jednak w stanie uzyskać 
stosownych informacji ani w Internecie, ani w doradczych organach urzędowych.
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Uwagi Komisji

Wymogi dotyczące etykietowania detergentów określone zostały w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów 
(rozporządzenie (WE) nr 648/2004). Rozporządzenie w sprawie detergentów nie ustanawia 
wymogu umieszczania numeru rejestracji na opakowaniu detergentu, a państwa członkowskie 
nie są uprawnione do nakładania takiego wymogu na mocy przepisów krajowych. Artykuł 14 
rozporządzenia w sprawie detergentów stanowi:

Artykuł 14
Klauzula swobodnego przepływu
Państwa członkowskie nie powinny zakazywać, ograniczać lub utrudniać wprowadzenia do 
obrotu detergentów, i/lub środków powierzchniowo czynnych do detergentów, które spełniają 
wymagania niniejszego rozporządzenia, jeżeli niniejsze rozporządzenie ich dotyczy. 

Niemniej jednak rejestry produktów podlegają przepisom krajowym państw członkowskich. 
Pełny tekst rozporządzenia w sprawie detergentów oraz adresy krajowych punktów 
kontaktowych znajdują się na podanej poniżej stronie internetowej Komisji:

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


