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Kaj morate vedeti o tretiranih
izdelkih?
Ključne informacije za podjetja o tretiranih izdelkih v uredbi o
biocidnih proizvodih

Kadar so zmesi, snovi ali izdelki
tretirani z biocidnimi proizvodi,
se imenujejo tretirani izdelki.
Biocidni proizvodi ščitijo izdelke
pred škodljivimi organizmi, kot so
škodljivci, plesen in bakterije. V
tej publikaciji Na kratko je podan
kratek uvod v pravila in obveznosti za
podjetja v zvezi s tretiranimi izdelki.
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Za tretirane izdelke veljajo pravila, določena v uredbi
o biocidnih proizvodih. V skladu s to uredbo se
lahko biocidni proizvodi dajejo na trg (opredeljeno
kot prvič dostopno na trgu) šele po tem, ko je zanje
izdano nacionalno dovoljenje ali dovoljenje EU in je
opravljena ocena njihovih tveganj. Enako velja za
aktivne snovi, ki morajo tudi biti odobrene, preden se
lahko uporabijo v biocidnem proizvodu.
Za izdelke, ki so bili tretirani z biocidnim proizvodom,
odobritev ni potrebna, vendar se lahko dajejo na trg
EU šele, ko je aktivna snov v biocidnem proizvodu
odobrena za točno določeno uporabo.
Primeri tretiranih izdelkov:
•
•
•

barva, ki vsebuje sredstvo za konzerviranje v
vsebniku (zmes),
nogavica, ki vsebuje srebrna vlakna za
preprečevanje vonja (izdelek vsebuje biocid),
hladilnik, ki je bil tretiran s snovmi za
preprečevanje plesni in vonja (izdelek).

Obveznosti glede tretiranih izdelkov veljajo tudi za
uvoznike izdelkov, kar je pomembna sprememba
v primerjavi s prejšnjo zakonodajo EU o biocidnih
proizvodih.
NI TRETIRANI IZDELEK
Tretirani izdelki, katerih primarna funkcija je
biocidna, veljajo za biocidne proizvode. Na primer:
protibakterijske brisače so biocidni proizvod, ne tretirani
izdelek, saj je njihov edini namen obvladovati bakterije.
Izdelki, ki so tretirani s plinom kot edino biocidno
obdelavo, ne veljajo za tretirane izdelke, če naj ne
bi vsebovali ostankov po takšnem tretiranju. Enako
velja za prostore in posode za skladiščenje in prevoz,
ki so bili razkuženi in naj ne bi vsebovali ostankov
biocidnih proizvodov.
Če niste prepričani, ali je vaš proizvod tretirani
izdelek ali ne, se za nasvet obrnite na svojo
nacionalno službo za pomoč uporabnikom.
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BIOCIDNE LASTNOSTI

OZNAČEVANJE TRETIRANIH IZDELKOV

Tretirani izdelki se glede na sklicevanje na aktivne snovi
in biocidne lastnosti ločijo v naslednje tri skupine:

Proizvajalci in uvozniki tretiranih izdelkov morajo
zagotoviti, da so proizvodi pravilno označeni. Oznaka
mora biti čitljiva, jasno vidna in v uradnem jeziku
države članice vnosa.

•
•
•

tretirani izdelki, za katere ni navedbe glede
biocidnih lastnosti niti sklicevanja nanje, na
primer barva ali črnilo,
tretirani izdelki z navedbo glede biocidnih
lastnosti, na primer tekstilni izdelki, tretirani s
srebrom za protibakterijske namene,
tretirani izdelki, za katere ni sklicevanja na
biocidne lastnosti, vendar vsebujejo odobrene
aktivne snovi in zanje veljajo povezane zahteve
glede označevanja.

Za vsako od teh treh skupin mora biti aktivna snov
odobrena ali v postopku pregleda odobritve.
Označevanje je vedno obvezno, kadar za izdelek
veljajo biocidne lastnosti, kot je določeno v členu 58
uredbe o biocidnih proizvodih.

Kadar se tretirani izdelek daje na trg in zanj veljajo
biocidne lastnosti aktivnih snovi, ki jih vsebuje, mora
oznaka vsebovati še:
•
•
•
•
•

izjavo, da tretirani izdelek vsebuje biocidne
proizvode;
biocidno lastnost tretiranega izdelka;
imena aktivnih snovi;
imena vseh biocidnih (nano)snovi, ki jim sledi
beseda „nano“ v oklepaju, če jih biocidni proizvodi
vsebujejo, in
vsa zadevna navodila za uporabo.
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PREHODNI UKREPI
Od 1. marca 2017 podjetjem ni več dovoljeno
dajati na trg EU nobenih izdelkov, ki so tretirani (ali
namenoma vsebujejo biocidni proizvod) z biocidnim
proizvodom z aktivno snovjo, ki še ni odobrena, v
postopku pregleda odobritve ali navedena v Prilogi I
k uredbi o biocidnih proizvodih.
Ali se tretirani izdelek lahko daje na trg ali ne, je
odvisno od statusa aktivne snovi. Obstajajo štiri
možnosti:
1. tretirani izdelek se lahko daje na trg, če je bila
aktivna snov ocenjena in odobrena za biocidni
proizvod, uporabljen za tretiranje izdelka;
2. tretirani izdelek se lahko daje na trg, če se
aktivna snov ocenjuje v programu pregleda,
sklep pa še ni bil objavljen;
3. če se aktivna snov ne ocenjuje v programu
pregleda, se tretirani izdelek lahko daje na
trg, če je bila vloga za odobritev aktivne snovi
vložena pred 1. septembrom 2016. Če vloga ni
bila vložena do navedenega datuma, se tretirani
izdelek od 1. marca 2017 ne sme dati na trg;
4. tretirani izdelek se lahko daje na trg, če je
aktivna snov vključena v Prilogo I k uredbi
o biocidnih proizvodih – seznam snovi, ki ne
vzbujajo zaskrbljenosti.

VEČ O TEM:
Seznam odobrenih aktivnih snovi in snovi v postopku
pregleda odobritve je na voljo na spletišču agencije ECHA.
Ta seznam si lahko ogledate za opredelitev aktivnih snovi
za uporabo v biocidnih proizvodih in tretiranih izdelkih.

»»

PRAVICA DO DODATNIH INFORMACIJ

»»
»»

Seznam aktivnih snovi (odobrenih in v pregledu
odobritve): https://echa.europa.eu/informationon-chemicals/biocidal-active-substances
Smernice Evropske komisije o tretiranem
izdelku: https://circabc.europa.eu/w/browse/
d7363efd-d8fb-43e6-8036-5bcc5e87bf22
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Potrošniki imajo pravico zahtevati informacije o
biocidni obdelavi tretiranega izdelka. Če potrošnik
zahteva take informacije, jih mora dobavitelj
brezplačno zagotoviti v 45 dneh.

Tretirani izdelki: https://echa.europa.eu/sl/
regulations/biocidal-products-regulation/
treated-articles
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Če aktivna snov ni odobrena ali je vloga zavrnjena
(na primer zaradi neplačila ustrezne pristojbine),
se izdelki, ki so tretirani z biocidnim proizvodom z
navedeno aktivno snovjo ali vsebujejo tak biocidni
proizvod, po 180 dneh po sprejetju sklepa ne smejo
več dajati na trg.
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