Lyhyesti
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Mitä sinun tarvitsee tietää
käsitellyistä esineistä
Yrityksille tärkeää tietoa käsitellyistä esineistä
biosidivalmisteasetuksessa (BRP)

Kun seoksia, aineita tai esineitä
käsitellään biosidivalmisteilla, niitä
kutsutaan ”käsitellyiksi aineiksi”.
Biosidivalmisteet suojaavat esineitä
haitallisilta organismeilta, kuten
tuholaisilta, homeelta ja bakteereilta.
Lyhyesti-esitteessä esitellään
käsiteltyjä esineitä koskevat
teollisuuden säännöt ja velvollisuudet.

©iStock.com/Geber86

annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu

Käsiteltyjä esineitä koskevat biosidivalmisteasetuksen
säännöt. Asetuksen mukaan biosidit voi saattaa
markkinoille (määritellään asettamisena ensimmäistä
kertaa saataville markkinoilla) vasta kansallisen tai EU:n
valmisteluvan jälkeen ja kun niiden riskit on arvioitu.
Sama koskee tehoaineita, jotka on myös hyväksyttävä,
ennen kuin niitä voidaan käyttää biosidissa.
Biosidilla käsitellyt esineet eivät tarvitse
hyväksyntää, mutta ne voidaan saattaa EU:n
markkinoille vain, jos biosidivalmisteessa
oleva tehoaine on hyväksytty kyseiseen
käyttötarkoitukseen.
Esimerkkejä käsitellyistä esineistä:
•
•
•

maali, joka sisältää tuotteiden varastoinnissa
käytettävää säilytysainetta (seos)
sukka, joka sisältää hopeakuitua hajun
ehkäisemiseksi (esine, jossa käytetään biosidia)
jääkaappi, joka on käsitelty hometta ja hajua
ehkäisevillä aineilla (esine).

Käsiteltyjä esineitä koskevat velvoitteet koskevat myös
esineiden maahantuojia, mikä on merkittävä muutos
EU:n aiempaan biosidilainsäädäntöön verrattuna.
EI KÄSITELTY ESINE
Käsiteltyjen esineiden, joiden ensisijaisena
tarkoituksena on toimia biosidina, katsotaan olevan
biosidivalmisteita. Esimerkiksi desinfiointipyyhe on
biosidivalmiste, ei käsitelty esine, koska sen ainoa
tarkoitus on torjua bakteereita.
Esineiden, jotka on käsitelty kaasulla ainoana
biosidikäsittelynä, ei katsota olevan käsiteltyjä
esineitä, jos kaasukäsittelystä ei odoteta jäävän
jäämiä. Sama koskee rakennuksia ja säilytys- ja
kuljetussäiliöitä, jotka on desinfioitu ja joihin ei
odoteta jäävän biosidijäämiä.
Jos et ole varma, onko tuotteesi käsitelty esine vai
ei, käänny kansallisen neuvontapalvelun puoleen.
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BIOSIDIOMINAISUUDET

KÄSITELTYJEN ESINEIDEN MERKINNÄT

Käsitellyt esineet jaetaan kolmeen luokkaan riippuen
niiden tehoaineisiin koskevasta viittauksesta tai
niiden biosidiominaisuuksista:

Käsiteltyjen esineiden valmistajien ja maahantuojien
on varmistettava, että tuotteet on merkitty oikein.
Merkinnän on oltava helposti luettavissa, selvästi
näkyvissä ja käyttöönottojäsenvaltion virallisella
kielellä.

•
•

•

Käsitellyt esineet, joista ei esitetä
biosidiominaisuuksia koskevaa väittämää tai
viittausta, esimerkiksi maali tai muste.
Käsitellyt esineet, joista esitetään
biosidiominaisuuksiin viittaava väittämä, kuten
antibakteerista tarkoitusta varten hopealla
käsitellyt tekstiilit.
Käsitellyt esineet, joista ei esitetä
biosidiominaisuuksia koskevaa viittausta mutta
joissa on hyväksyttyjä tehoaineita ja joihin liittyy
merkintävaatimuksia.

Kaikissa näissä kolmessa tapauksessa tehoaineen
on oltava hyväksytty tai arviointimenettelyssä.

Kun käsitelty esine saatetaan markkinoille ja
siinä on viittaus esineessä olevien tehoaineiden
biosidiominaisuuksiin, merkinnän on myös sisällettävä:
•
•
•
•
•

maininta siitä, että käsitelty esine sisältää
biosidivalmisteita
käsiteltyyn esineeseen liittyvä biosidiominaisuus
tehoaineiden nimet
kaikkien biosidi(nano)aineiden nimet, jos tällaisia
on, ja niiden jälkeen ilmaus ”nano” suluissa
asiaankuuluvat käyttöohjeet.

Merkinnät vaaditaan aina, kun esine viittaa
biosidiominaisuuksiin, kuten on määritelty
biosidivalmisteasetuksen 58 artiklassa.
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SIIRTYMÄTOIMENPITEET
Maaliskuun 1. päivän 2017 jälkeen yritysten ei ole
enää mahdollista saattaa EU:n markkinoille esineitä,
jotka on käsitelty sellaisella biosidivalmisteella (tai
tarkoituksellisesti biosidivalmistetta sisältävällä
aineella), jota ei ole vielä hyväksytty, joka ei ole
arviointimenettelyssä tai jota ei ole lueteltu
biosidivalmisteasetuksen liitteessä I.
Se, voidaanko käsitelty esine saattaa markkinoille
vai ei, riippuu tehoaineen asemasta. Mahdollisia
tilanteita on neljä:
1. Käsitelty esine voidaan saattaa markkinoille,
jos tehoaine on arvioitu ja hyväksytty kyseessä
olevaan biosidiseen käyttötarkoitukseen.
2. Käsitelty esine voidaan saattaa markkinoille, jos
tehoaine on arvioitavana tarkastusohjelmassa
mutta päätöstä ei ole vielä julkaistu.
3. Jos tehoaine ei ole tarkastusohjelmassa, käsitelty
esine voidaan saattaa markkinoille, kunhan
tehoaineen hyväksyntää koskeva hakemus
toimitettiin ennen 1. syyskuuta 2016. Jos
hakemusta ei toimitettu tähän päivämäärään
mennessä, käsiteltyä esinettä ei voi saattaa
markkinoille 1. maaliskuuta 2017 jälkeen.
4. Käsitelty esine voidaan saattaa markkinoille,
jos tehoaine sisältyy biosidivalmisteasetuksen
liitteeseen I – tämä on luettelo aineista, jotka eivät
aiheuta huolta.
Jos tehoainetta ei ole hyväksytty tai hakemus on
hylätty (esimerkiksi koska asiaankuuluvaa maksua
ei ole maksettu), kyseistä tehoainetta sisältävällä
biosidivalmisteella käsiteltyjä tai sitä sisältäviä
esineitä ei saa enää saattaa markkinoille 180 päivän
kuluttua päätöksestä.
OIKEUS KYSYÄ

LUE LISÄÄ:
ECHAn verkkosivuilla on luettelo hyväksytyistä ja
arvioitavana olevista tehoaineista. Voit tarkistaa
tästä listasta biosidivalmisteissa ja käsitellyissä
esineissä käytetyt tehoaineet.

»»

»»

Tehoaineiden (hyväksytyt ja arvioitavat)
luettelo https://echa.europa.eu/information-onchemicals/biocidal-active-substances
Euroopan komission ohje käsitellyistä esineistä:
https://circabc.europa.eu/w/browse/d7363efdd8fb-43e6-8036-5bcc5e87bf22
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Käsitellyt esineet: https://echa.europa.eu/
fi/regulations/biocidal-products-regulation/
treated-articles
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Kuluttajilla on oikeus saada tietoa ostamiensa
tuotteiden sisältämistä erityistä huolta
aiheuttavista aineista (ns. SVHC aineet). Tuotteen
toimittajan täytyy antaa kuluttajalle tiedot 45
päivän kuluessa pyynnöstä. Tämä koskee myös
tietoja biosidilla käsitellyistä esineistä: Jos kuluttaja
pyytää tietoa biosidista, tulee tuotteen toimittajan
antaa tieto 45 päivän kuluessa maksutta.
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