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Ref.:  Petiția nr.1639/2008 , adresată de Peter Bursch, de naționalitate germană, 
privind regulile de etichetare și notificare pentru detergenți în Europa

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este consultant în domeniul certificărilor pentru aducerea pe piață a detergenților 
în Europa. Pentru a-și consilia în mod adecvat clienții, el trebuie să dispună de informații 
exacte privind normele de notificare, etichetare și înregistrare a detergenților. Datele în 
materie de detergenți din Monitorul Oficial sunt doar parțial actualizate sau chiar complet 
depășite. În ciuda cercetărilor intensive pe internet și a scrisorilor adresate instanțelor, 
petiționarul nu a găsit informații pentru unele țări, sau a găsit date foarte imprecise. 
Petiționarul dă ca exemplu Belgia, Danemarca, Spania, Franța, Italia, Luxemburg, Letonia, 
Malta și Țările de Jos. Petiționarul cere sprijin în această chestiune.  

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009.

Petiția

Petiționarul este consultant în domeniul certificărilor pentru introducerea pe piață a 
detergenților  în Europa. Dorind să își consilieze în mod adecvat clienții, el trebuie să dispună 
de informații exacte privind normele de notificare, etichetare și înregistrare a detergenților. 
Petiționarul nu a reușit să găsească informațiile adecvate nici pe internet, nici la organismele 
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oficiale de consultare.

Observații ale Comisiei

Normele de etichetare pentru detergenți sunt prevăzute în Regulamentul Parlamentului 
European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții (Regulamentul (EC) nr. 
648/2004).  Regulamentul privind detergenții nu impune imprimarea numărului de 
înregistrare pe ambalajul acestora, iar statele membre nu au dreptul de a impune o asemenea 
cerință în legislația națională. Articolul 14 din regulamentul privind detergenții prevede că:

Articolul 14
Clauza de liberă circulație:
Statele membre nu interzic, restrâng sau împiedică introducerea pe piață a detergenților și/sau 
a agenților tensioactivi pentru detergenți care respectă cerințele prezentului regulament, din 
motive enumerate în prezentul regulament. 

Cu toate acestea, înregistrarea produselor este de competența legislației naționale a statelor 
membre. Textul integral al Regulamentului privind detergenții și adresele punctelor naționale 
de contact pot fi accesate la următoarea adresă de internet a Comisiei:

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


