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Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα
κατεργασμένα αντικείμενα

Σημαντικές πληροφορίες για τις επιχειρήσεις σχετικά με τα
κατεργασμένα αντικείμενα στον κανονισμό για τα βιοκτόνα (BPR)

Τα μείγματα, οι ουσίες ή τα αντικείμενα που
υποβάλλονται σε κατεργασία με βιοκτόνα
ονομάζονται «κατεργασμένα αντικείμενα». Τα
βιοκτόνα προστατεύουν τα αντικείμενα από
επιβλαβείς οργανισμούς, όπως παράσιτα, μύκητες
και βακτήρια. Στο παρόν συνοπτικό ενημερωτικό
δελτίο παρέχεται σύντομη παρουσίαση των
κανόνων και των υποχρεώσεων του κλάδου όσον
αφορά τα κατεργασμένα αντικείμενα.
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Τα κατεργασμένα αντικείμενα διέπονται από τους κανόνες που
προβλέπονται στον κανονισμό BPR. Σύμφωνα με τον κανονισμό,
τα βιοκτόνα μπορούν να τεθούν σε κυκλοφορία στην αγορά (η
οποία ορίζεται ως διάθεση για πρώτη φορά στην αγορά) μόνο
κατόπιν αδειοδότησης σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο ΕΕ και
αφού διενεργηθεί αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχουν. Το ίδιο
ισχύει και για τις δραστικές ουσίες, οι οποίες πρέπει επίσης να
έχουν εγκριθεί πριν χρησιμοποιηθούν σε βιοκτόνο.
Για αντικείμενα που έχουν υποβληθεί σε κατεργασία με βιοκτόνο
δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας, αλλά μπορούν να τεθούν
σε κυκλοφορία στην αγορά της ΕΕ μόνο κατόπιν έγκρισης
της δραστικής ουσίας που περιέχεται στο βιοκτόνο για τη
συγκεκριμένη χρήση.
Παραδείγματα κατεργασμένων αντικειμένων:
•
•
•

βαφή που περιέχει συντηρητικό συσκευασμένων ειδών (μείγμα)
κάλτσα που περιέχει ίνα αργύρου για την πρόληψη της
οσμής (αντικείμενο με ενσωματωμένο βιοκτόνο)
ψυγείο που έχει υποβληθεί σε κατεργασία με ουσίες για την
πρόληψη κατά των μυκήτων και της οσμής (αντικείμενο).

Οι υποχρεώσεις όσον αφορά τα κατεργασμένα αντικείμενα
ισχύουν επίσης για τους εισαγωγείς αντικειμένων, εξέλιξη
που συνιστά σημαντική διαφοροποίηση σε σύγκριση με
προηγούμενες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ για τα βιοκτόνα.
ΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΈΝΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ
Τα κατεργασμένα αντικείμενα που λειτουργούν κυρίως ως βιοκτόνα
θεωρούνται βιοκτόνα. Για παράδειγμα, ένα αντιβακτηριακό
πανάκι είναι βιοκτόνο –και όχι κατεργασμένο αντικείμενο– διότι
αποκλειστικός σκοπός του είναι ο έλεγχος των βακτηρίων.
Αντικείμενα τα οποία υποβάλλονται σε κατεργασία με αέριο
ως μία και μοναδική κατεργασία με βιοκτόνο δεν θεωρούνται
κατεργασμένα αντικείμενα εάν δεν αναμένονται υπολείμματα της
κατεργασίας με αέριο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των
κτιρίων και των περιεκτών αποθήκευσης και μεταφοράς που έχουν
απολυμανθεί και δεν αναμένονται υπολείμματα του βιοκτόνου.
Εάν δεν είστε βέβαιοι αν το προϊόν σας είναι κατεργασμένο
αντικείμενο ή όχι, απευθυνθείτε στο οικείο εθνικό γραφείο
υποστήριξης για την παροχή συμβουλών.
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ΒΙΟΚΤΌΝΕΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ
Τα κατεργασμένα αντικείμενα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες,
ανάλογα με την αναφορά τους σε δραστικές ουσίες και τις
βιοκτόνες ιδιότητές τους:
•

•

•

Κατεργασμένα αντικείμενα για τα οποία δεν προβάλλεται
ισχυρισμός ούτε γίνεται αναφορά σε βιοκτόνες ιδιότητες,
για παράδειγμα, βαφή ή μελάνι.
Κατεργασμένα αντικείμενα για τα οποία προβάλλεται
ισχυρισμός περί βιοκτόνων ιδιοτήτων, για παράδειγμα,
υφάσματα που έχουν υποστεί επεξεργασία με άργυρο για
αντιβακτηριακούς σκοπούς.
Κατεργασμένα αντικείμενα χωρίς αναφορά σε βιοκτόνες
ιδιότητες, τα οποία περιέχουν, ωστόσο, εγκεκριμένες
δραστικές ουσίες και διέπονται από σχετικές απαιτήσεις
επισήμανσης.

Σε καθεμία από τις τρεις προαναφερόμενες περιπτώσεις,
η δραστική ουσία πρέπει να έχει εγκριθεί ή να τελεί υπό
επανεξέταση.

Απαιτείται πάντα επισήμανση όταν ένα κατεργασμένο
αντικείμενο αναφέρεται σε βιοκτόνες ιδιότητες, όπως ορίζεται
στο άρθρο 58 του κανονισμού BPR.
ΕΠΙΣΉΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΈΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ
Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς κατεργασμένων αντικειμένων
πρέπει να μεριμνούν για την ορθή επισήμανση των προϊόντων. Η
ετικέτα θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη, ευδιάκριτη και γραμμένη
στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους εισόδου.
Όταν ένα κατεργασμένο αντικείμενο τίθεται σε κυκλοφορία στην
αγορά και αναφέρεται στις βιοκτόνες ιδιότητες των δραστικών
ουσιών που περιέχει, η ετικέτα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει:
•
•
•
•
•

δήλωση ότι στο κατεργασμένο αντικείμενο έχουν
ενσωματωθεί βιοκτόνα·
τη βιοκτόνο ιδιότητα που αποδίδεται στο κατεργασμένο
αντικείμενο·
τις ονομασίες των δραστικών ουσιών·
εφόσον υπάρχουν, την ονομασία κάθε βιοκτόνου (νανο-)
ουσίας, ακολουθούμενη από τη λέξη «νάνο» σε αγκύλες· και
τυχόν σχετικές οδηγίες χρήσης.
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΆ ΜΈΤΡΑ
Από την 1η Μαρτίου 2017 δεν επιτρέπεται πλέον στις
επιχειρήσεις να θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά της ΕΕ
αντικείμενα στα οποία χρησιμοποιήθηκε (ή ενσωματώθηκε
σκοπίμως) βιοκτόνο που περιέχει δραστική ουσία η οποία
δεν έχει ήδη εγκριθεί, δεν τελεί υπό επανεξέταση ή δεν
περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού BPR.
Η δυνατότητα κυκλοφορίας ενός κατεργασμένου αντικειμένου
στην αγορά εξαρτάται από το καθεστώς της δραστικής ουσίας.
Τα πιθανά ενδεχόμενα είναι τέσσερα:
1. Ένα κατεργασμένο αντικείμενο μπορεί να τεθεί σε
κυκλοφορία στην αγορά εάν η δραστική ουσία
έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί για το βιοκτόνο που
χρησιμοποιήθηκε στην κατεργασία του αντικειμένου.
2. Ένα κατεργασμένο αντικείμενο μπορεί να τεθεί σε
κυκλοφορία στην αγορά εάν η δραστική ουσία τελεί υπό
αξιολόγηση στο πλαίσιο του προγράμματος επανεξέτασης,
αλλά δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη η απόφαση.
3. Εάν η δραστική ουσία δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα
επανεξέτασης, ένα κατεργασμένο αντικείμενο μπορεί να
τεθεί σε κυκλοφορία στην αγορά, υπό την προϋπόθεση
ότι υποβλήθηκε αίτηση έγκρισης της δραστικής ουσίας
πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2016. Εάν δεν υποβλήθηκε
αίτηση μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, το κατεργασμένο
αντικείμενο δεν μπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία στην αγορά
μετά την 1η Μαρτίου 2017.
4. Ένα κατεργασμένο αντικείμενο μπορεί να τεθεί σε
κυκλοφορία στην αγορά εάν η δραστική ουσία
περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού BPR –
κατάλογος ουσιών που δεν προκαλούν ανησυχία.

Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτημα
παροχής πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία
ενός κατεργασμένου αντικειμένου με βιοκτόνα. Εάν ένας
καταναλωτής ζητήσει τις εν λόγω πληροφορίες, ο προμηθευτής
υποχρεούται να τις παράσχει δωρεάν εντός προθεσμίας
45 ημερών.

Στον διαδικτυακό τόπο του ECHA διατίθεται κατάλογος των
εγκεκριμένων δραστικών ουσιών και των ουσιών που τελούν
υπό επανεξέταση. Μπορείτε να συμβουλευθείτε τον κατάλογο
αυτό για τον προσδιορισμό των δραστικών ουσιών προς
χρήση σε βιοκτόνα και κατεργασμένα αντικείμενα.

»»
»»
»»

Κατεργασμένα αντικείμενα: https://echa.europa.eu/
regulations/biocidal-products-regulation/treated-articles
Κατάλογος δραστικών ουσιών (εγκεκριμένων και υπό
επανεξέταση): https://echa.europa.eu/information-onchemicals/biocidal-active-substances
Έγγραφο καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τα κατεργασμένα αντικείμενα: https://circabc.europa.eu/w/
browse/d7363efd-d8fb-43e6-8036-5bcc5e87bf22
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Σε περίπτωση μη έγκρισης της δραστικής ουσίας ή απόρριψης
της αίτησης (για παράδειγμα, λόγω μη καταβολής του
σχετικού τέλους), τα αντικείμενα στα οποία χρησιμοποιήθηκε
ή ενσωματώθηκε βιοκτόνο που περιέχει τη συγκεκριμένη
δραστική ουσία δεν θα πρέπει πλέον να κυκλοφορούν στην
αγορά, με ισχύ 180 ημέρες από την ημερομηνία της εν λόγω
απόφασης.
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