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Dotyczy: cyfrowego oznakowania produktów chemicznych, w tym produktów 
nawozowych

Szanowny Panie Dyrektorze,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuję, że Komisja Europejska 

rozpoczęła konsultacje publiczne w celu zebrania opinii od zainteresowanych stron 

i obywateli na temat wprowadzenia cyfrowego oznakowania produktów chemicznych, 

w tym produktów nawozowych. 

Celem kwestionariusza konsultacji publicznych jest uzyskanie opinii różnych 

zainteresowanych stron i obywateli na temat ewentualnego wprowadzenia etykietowania 

cyfrowego dla wielu na co dzień używanych produktów, takich jak kleje, detergenty do 

prania i zmywania naczyń oraz produkty nawozowe, zgodnie z rozporządzeniem 

w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin („CLP”), 

rozporządzeniem w sprawie detergentów oraz rozporządzeniem w sprawie produktów 

nawozowych. Etykiety produktów są podstawowym sposobem przekazywania 

użytkownikom podstawowych informacji o produkcie, w tym informacji dotyczących 

zagrożeń i bezpieczeństwa oraz instrukcji użytkowania produktu. Jednakże dwie ostatnio 

przeprowadzone oceny, tj. ocena adekwatności najważniejszych przepisów dotyczących 

chemikaliów (z wyłączeniem rozporządzenia REACH) oraz ocena rozporządzenia w 

sprawie detergentów, pokazały, że można dodatkowo poprawić zrozumienie etykiet, a co 

mailto:sekretariat.ks@minrol.gov.pl
http://www.gov.pl/rolnictwo


za tym idzie ochronę konsumentów, unikając przeładowywania etykiet informacjami. 

Inicjatywa ma na celu ulepszenie przekazywania podstawowych informacji na temat 

chemikaliów. Oprócz bardziej ukierunkowanych działań konsultacyjnych przedmiotowe 

konsultacje publiczne mają na celu zebranie opinii szerokiego i licznego grona 

zainteresowanych stron. Konsultacje te zapewnią dalsze odpowiednie zaangażowanie 

zainteresowanych podmiotów i przyczynią się do lepszego zrozumienia konsekwencji 

możliwych wariantów polityki w zakresie etykietowania, istotnych dla rozporządzenia CLP 

oraz rozporządzeń w sprawie detergentów i produktów nawozowych.

Kwestionariusz został zamieszczony na stronie https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/have-your-say/initiatives/12992-Chemicals-simplification-and-digitalisation-of-

labelling-requirements/public-consultation_pl i można go wypełnić do 16 lutego 2022 r.

W związku z tym Ministerstwo zwraca się z prośbą o przekazanie tej informacji 

zainteresowanym podmiotom oraz rozważenie zmieszczenia informacji o trwających 

konsultacjach na stronie internetowej Instytutu.

Z poważaniem

Nina Dobrzyńska
dyrektor
Departamentu Klimatu i Środowiska
/podpisano elektronicznie/
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