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Ce trebuie să știți despre articolele
tratate

Informații cheie pentru întreprinderi cu privire la articolele tratate
din Regulamentul privind produsele biocide (BPR)

Când amestecurile, substanțele sau
articolele sunt tratate cu produse
biocide, acestea se numesc „articole
tratate”. Produsele biocide protejează
articolele împotriva organismelor
dăunătoare, precum dăunători,
mucegaiuri și bacterii. Această Scurtă
prezentare oferă o scurtă introducere
în normele și obligațiile care revin
industriei cu privire la articolele
tratate.
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Articolele tratate intră sub incidența normelor
stabilite în Regulamentul privind produsele biocide.
Conform acestui regulament, produsele biocide pot
fi introduse pe piață (definită drept prima punere la
dispoziție pe piață) doar după autorizarea la nivel
național sau la nivelul UE și evaluarea riscurilor
acestora. În aceeași situație se află și substanțele
active, care trebuie să fie aprobate înainte de a
putea fi utilizate într-un produs biocid.

•

Pentru articolele care au fost tratate cu un produs
biocid nu este nevoie de autorizare, dar ele pot fi
introduse pe piața UE doar dacă substanța activă
din produsul biocid a fost aprobată pentru utilizarea
specifică.

Articolele tratate care au o funcție biocidă principală
sunt considerate produse biocide. De exemplu, un
șervețel antibacterian este un produs biocid – nu
un articol tratat – pentru că unicul său scop este
controlul bacteriilor.

Exemple de articole tratate:

Articolele care sunt tratate cu gaz ca unic tratament
biocid nu sunt considerate a fi articole tratate dacă
nu se preconizează că în urma tratării cu gaz vor
rezulta reziduuri. Aceeași situație se aplică spațiilor
și containerelor pentru depozitare și transport care
au fost dezinfectate și în care nu se prevede că vor
rămâne reziduuri de produs biocid.

•
•

o vopsea care conține un conservant utilizat în
interiorul recipientelor (amestec)
un ciorap care conține fibre de argint pentru a
preveni apariția mirosului neplăcut (articol care
încorporează un biocid)

un frigider care a fost tratat cu substanțe pentru
a preveni apariția mucegaiului și a mirosului
neplăcut (articol).

Obligațiile privind articolele tratate se aplică și
importatorului de articole, ceea ce reprezintă o
modificare semnificativă față de legislația UE
anterioară privind produsele biocide.
NU SE CONSIDERĂ ARTICOL TRATAT
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Dacă nu sunteți sigur dacă produsul dumneavoastră
este un articol tratat sau nu, adresați-vă biroului
național de asistență tehnică pentru consiliere.
PROPRIETĂȚI BIOCIDE
Articolele tratate sunt împărțite în trei categorii, în
funcție de referirea la substanțele active pe care le
conțin și de proprietățile biocide ale acestora:
•

•

•

articole tratate fără o indicație sau referire la
proprietățile biocide, de exemplu vopsea sau
cerneală;
articole tratate cu o indicație care face referire la
proprietățile biocide, de exemplu textile tratate cu
argint în scopuri antibacteriene;
articole tratate fără nicio referire la proprietățile
biocide, dar cu substanțe active aprobate și
cerințe de etichetare conexe.

În fiecare din aceste trei cazuri, substanța activă
trebuie să fi fost aprobată sau să fie în curs de
evaluare.

Etichetarea este întotdeauna obligatorie atunci când
un articol se referă la proprietățile biocide, astfel cum
se menționează la articolul 58 din Regulamentul
privind produsele biocide.
ETICHETAREA ARTICOLELOR TRATATE
Producătorii și importatorii de articole tratate trebuie
să se asigure că produsele sunt etichetate corect.
Eticheta trebuie să fie ușor de citit, vizibilă și scrisă
în limba națională a statului membru de introducere.
Când un articol tratat este introdus pe piață și se
referă la proprietățile biocide ale substanțelor active
pe care le conține, eticheta trebuie să includă și:
•
•
•
•

•

menționarea faptului că articolul tratat
încorporează produse biocide;
proprietatea biocidă atribuită articolului tratat;
denumirile substanțelor active;
dacă sunt prezente, denumirile fiecărei (nano)
substanțe biocide, urmate de termenul „nano” în
paranteză și
instrucțiunile de utilizare relevante.
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MĂSURI TRANZITORII
Începând cu 1 martie 2017, întreprinderilor nu li se
mai permite să introducă pe piața UE niciun articol
tratat cu (sau care încorporează în mod intenționat)
un produs biocid cu o substanță activă care nu este
deja aprobată, în curs de evaluare sau enumerată în
anexa I la Regulamentul privind produsele biocide.
Statutul substanței active determină dacă un articol
tratat poate fi introdus pe piață sau nu. Sunt posibile
patru situații:
1. Un articol tratat poate fi introdus pe piață dacă
substanța activă a fost evaluată și aprobată
pentru produsul biocid utilizat la tratarea
articolului.
2. Un articol tratat poate fi introdus pe piață dacă
substanța activă este în curs de evaluare în
cadrul programului de reexaminare, dar decizia
nu a fost încă publicată.
3. Dacă substanța activă nu este în programul de
reexaminare, un articol tratat poate fi introdus
pe piață cu condiția ca o cerere de aprobare a
substanței active să fi fost depusă înainte de
1 septembrie 2016. Dacă nu a fost depusă o
cerere până la această dată, articolul tratat nu
mai poate fi introdus pe piață după 1 martie
2017.
4. Un articol tratat poate fi introdus pe piață dacă
substanța activă este inclusă în lista din anexa
I la Regulamentul privind produsele biocide –
lista substanțelor care nu prezintă motive de
îngrijorare.

Consumatorii au dreptul de a solicita informații
privind tratarea cu biocide a articolelor tratate. Dacă
un consumator solicită aceste informații, furnizorul
trebuie să i le pună la dispoziție gratuit în termen de
45 de zile.

Pe site-ul ECHA este disponibilă o listă cu
substanțele active aprobate și cu cele aflate în curs
de evaluare. Puteți consulta această listă pentru a
identifica substanțele active utilizate în produsele
biocide și în articolele tratate.

»»
»»
»»

Articole tratate: https://echa.europa.eu/ro/
regulations/biocidal-products-regulation/treatedarticles
Lista substanțelor active (aprobate și în curs de
evaluare): https://echa.europa.eu/informationon-chemicals/biocidal-active-substances
Ghidul Comisiei Europene privind articolele
tratate: https://circabc.europa.eu/w/browse/
d7363efd-d8fb-43e6-8036-5bcc5e87bf22
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În cazul în care o substanță activă nu este aprobată
sau dacă cererea a fost respinsă (de exemplu, din
cauza neachitării taxei relevante), articolele tratate
sau care încorporează un produs biocid cu acea
substanță activă nu trebuie să mai fie introduse pe
piață după expirarea termenului de 180 de zile de la
data deciziei respective.
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