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Co je třeba znát o ošetřených
předmětech
Klíčové informace o ošetřených předmětech v nařízení o
biocidních přípravcích pro společnosti

Pokud jsou směsi, látky nebo
předměty ošetřeny biocidními
přípravky, nazývají se „ošetřenými
předměty“. Biocidní přípravky chrání
předměty před škodlivými organismy,
jako jsou škůdci, plísně a bakterie.
Tento Stručný přehled podává krátký
úvod k pravidlům a povinnostem
odvětví týkajících se ošetřených
předmětů.
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Na ošetřené předměty se vztahují pravidla
stanovená v nařízení o biocidních přípravcích. Podle
tohoto nařízení lze biocidní přípravky uvádět na trh
(vymezeno jako první dodání na trh) až poté, co u nich
bylo provedeno vnitrostátní povolení nebo povolení
Unie a hodnocení rizik. Totéž platí pro účinné látky,
které musí být rovněž schváleny před tím, než je lze
použít v biocidním přípravku.
Předměty, které byly ošetřeny biocidním
přípravkem, nepotřebují povolení, ale mohou být
uváděny na trh EU pouze tehdy, pokud účinná látka
v biocidním přípravku byla schválena pro konkrétní
použití.
Příklady ošetřených předmětů:
•
•
•

barva, která obsahuje konzervační prostředek pro
výrobky v plechových obalech (směs)
ponožka, která obsahuje stříbrná vlákna, jež
zabraňují zápachu (předmět, který obsahuje
biocidní přípravek)
chladnička, která byla ošetřena látkami, které
zabraňují vzniku plísní a zápachu (předmět).

Povinnosti týkající se ošetřených předmětů se
vztahují také na dovozce předmětů. Ve srovnání
s předchozími právními předpisy EU v oblasti
biocidních přípravků se jedná o významnou změnu.
CO NENÍ OŠETŘENÝM PŘEDMĚTEM
Ošetřené předměty, které mají primární biocidní
funkci, se považují za biocidní přípravky. Například
antibakteriální ubrousek je biocidním přípravkem
– nikoliv ošetřeným předmětem – protože jeho
jediným účelem je regulace bakterií.
Předměty, které jsou v rámci jediného biocidního
ošetření ošetřené plynem, se za ošetřené
předměty nepovažují, pokud se po ošetření plynem
nepředpokládají žádná rezidua. Totéž platí pro
budovy a kontejnery pro skladování a přepravu, které
byly dezinfikovány a u nichž se neočekávají žádná
rezidua biocidního přípravku.
Pokud si nejste jisti, zda je váš výrobek ošetřeným
předmětem či nikoliv, obraťte se na národní
kontaktní místo s žádostí o odbornou pomoc.
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BIOCIDNÍ VLASTNOSTI

OZNAČOVÁNÍ OŠETŘENÝCH PŘEDMĚTŮ

Ošetřené předměty jsou rozděleny do tří kategorií
podle jejich odkazu na účinné látky a jejich biocidních
vlastností:

Výrobci a dovozci ošetřených předmětů musí zajistit
správné označení výrobků. Označení musí být snadno
čitelné, viditelné a v národním jazyce členského
státu, na jehož trh je ošetřený předmět uváděn.

•
•
•

Ošetřené předměty bez prohlášení týkajícího
se biocidních vlastností nebo odkazu na ně,
například barva nebo inkoust.
Ošetřené předměty s prohlášením týkajícím
se biocidních vlastností, například textilie se
stříbrem pro antibakteriální účely.
Ošetřené předměty bez odkazu na biocidní
vlastnosti, ale se schválenými účinnými látkami a
souvisejícími požadavky na označování.

V každém z těchto tří případů musí být účinná látka
schválena nebo předmětem přezkumu.
Označování je vyžadováno vždy, pokud předmět
odkazuje na biocidní vlastnosti, jak je uvedeno
v článku 58 nařízení o biocidních přípravcích.

Pokud je ošetřený předmět uváděn na trh a odkazuje
na biocidní vlastnosti aktivních látek, které obsahuje,
musí také uvádět:
•
•
•
•
•

prohlášení, že ošetřený předmět obsahuje
biocidní přípravky;
biocidní vlastnosti, jež jsou ošetřenému
předmětu připisovány;
názvy účinných látek;
pokud jsou přítomny, názvy každé z biocidních (nano-)
látek, za nimiž v závorkách následuje výraz „nano“ a
jakékoliv příslušné pokyny týkající se použití.
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PŘECHODNÁ OPATŘENÍ
Od 1. března 2017 společnostem již není povoleno
uvádět na trh EU žádné předměty ošetřené
biocidním přípravkem (nebo tento přípravek záměrně
obsahující) s účinnou látkou, která ještě nebyla
schválena, předmětem přezkumu nebo uvedena
v příloze I nařízení o biocidních přípravcích.
To, zda může být ošetřený předmět uveden na trh či
nikoliv, závisí na statusu účinné látky. Mohou nastat
čtyři situace:
1. Ošetřený předmět může být uveden na trh,
pokud byla u biocidního přípravku používaného
k ošetření předmětu posouzena a schválena
účinná látka.
2. Ošetřený předmět může být uveden na trh,
pokud je účinná látka posuzována v programu
přezkoumání, avšak ještě není zveřejněno
rozhodnutí.
3. Pokud účinná látka není v programu přezkoumání,
může být ošetřený předmět uveden na trh, pokud
byla žádost o schválení účinné látky předložena
před 1. zářím 2016. Pokud k tomuto datu žádost
podána nebyla, ošetřený předmět nemůže být po
1. březnu 2017 uveden na trh.
4. Ošetřený předmět může být uveden na trh, pokud
je účinná látka zařazena do přílohy I nařízení
o biocidních přípravcích – seznam látek, které
nevzbuzují obavy.

DALŠÍ INFORMACE:
Seznam schválených účinných látek a látek,
které jsou předmětem přezkumu, je k dispozici
na internetových stránkách agentury ECHA. Do
tohoto seznamu lze nahlížet s cílem identifikovat
účinné látky pro použití v biocidních přípravcích a
ošetřených předmětech.

PRÁVO KLÁST OTÁZKY
Spotřebitelé mají právo žádat informace o biocidním
ošetření ošetřeného předmětu. Pokud o tyto
informace spotřebitel požádá, dodavatel je musí
bezplatně poskytnout do 45 dnů.
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Ošetřené předměty: https://echa.europa.eu/
cs/regulations/biocidal-products-regulation/
treated-articles
Seznam účinných látek (schválených a
předmětem přezkumu): https://echa.europa.
eu/information-on-chemicals/biocidal-activesubstances
Pokyny Evropské komise k ošetřeným
předmětům: https://circabc.europa.eu/w/
browse/d7363efd-d8fb-43e6-80365bcc5e87bf22
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Pokud účinná látka není schválena nebo je žádost
zamítnuta (například z důvodu nezaplacení
příslušného poplatku), předměty ošetřené biocidním
přípravkem s touto účinnou látkou nebo tento
biocidní přípravek obsahující nesmí být po uplynutí
180 dní od rozhodnutí uvedeny na trh.
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