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Какво трябва да знаете за
третираните изделия

Основна информация за компаниите относно третираните
изделия съгласно Регламента за биоцидите (BPR)

Когато смеси, вещества или изделия
се третират с биоциди, те се наричат
„третирани изделия“. Биоцидите
предпазват изделията от вредни
организми, напр. вредители, плесени
и бактерии. В този In brief се съдържа
сбито въведение в правилата и
задълженията на индустрията по
отношение на третираните изделия.
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Третираните изделия са обхванати от правилата,
определени в Регламента BPR. Съгласно
регламента биоциди могат да бъдат пускани на
пазара (определя се като първо пускане на пазара)
само след издаване на национално разрешение
или разрешение на Съюза и след извършена
оценка на риска. Същото важи за активните
вещества — те трябва да бъдат одобрени, преди
да бъдат използвани в биоцид.
Изделията, които са били третирани с биоцид, не се
нуждаят от разрешение, но могат да бъдат пуснати
на пазара на ЕС само ако активното вещество в
биоцида е одобрено за специфична употреба.
Примери за третирани изделия:
•
•

•

боя, съдържаща консервант в кутия (смес)
чорап, съдържащ сребърни влакна за
предотвратяване на миризма (изделие,
включващо биоцид)
хладилник, който е бил третиран с вещества за
предотвратяване на мухъл и миризма (изделие).

Задълженията относно третираните изделия се
прилагат и за вносителите на изделия, което е
значителна промяна в сравнение с предишното
законодателство на ЕС относно биоцидите.
НЕТРЕТИРАНО ИЗДЕЛИЕ
Третирани изделия, чиято главна функция е на биоцид,
се считат за биоциди. Например антибактериалната
кърпа е биоцид — а не третирано изделие — защото
единствената ѝ цел е да контролира бактериите.
Изделията, които се третират с газ като
единствено биоцидно третиране, не се считат за
третирани изделия, ако не се очакват остатъци от
третирането с газа. Същото се отнася за сгради
и контейнери за съхранение и транспорт, които
са били дезинфекцирани и където не се очакват
остатъци от биоцида.
Ако не сте сигурни дали продуктът ви е третирано
изделие или не, обърнете се към националното
бюро за помощ за съвет.
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БИОЦИДНИ СВОЙСТВА

ЕТИКЕТИРАНЕ НА ТРЕТИРАНИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Третираните изделия се разделят на три
категории в зависимост от дали има посочване
на активни вещества и техните биоцидни
свойства:

Производителите и вносителите на третирани
изделия трябва да се уверят, че продуктите са
правилно етикетирани. Етикетът трябва да бъде
лесен за четене, видим и на националния език на
държавата членка на въвеждане.

•
•

•

третирани изделия без посочване на биоцидни
свойства, напр. боя или мастило;
третирани изделия с посочване на биоцидни
свойства, напр. текстилни изделия, третирани
със сребро за антибактериални цели;
третирани изделия без посочване на биоцидни
свойства, но с одобрени активни вещества и
съответните изисквания за етикетиране.

Когато третирано изделие се пуска на пазара и
се посочват биоцидните свойства на активните
вещества в него, етикетът трябва да съдържа също:
•
•

Във всеки от тези три случая активното
вещество трябва да е одобрено или в процес на
преразглеждане.

•
•

Етикетиране се изисква винаги когато за дадено
изделие се посочват биоцидни свойства, както е
посочено в член 58 от BPR.

•

декларация, че третираното изделие включва
биоциди;
свойството на биоцида, приписвано на
третираното изделие;
наименованията на активните вещества;
ако има такива, имената на всяко биоцидно
(нано-) вещество, последвано от думата „нано“
в скоби; и
съответните инструкции за употреба.
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ПРЕХОДНИ МЕРКИ
От 1 март 2017 г. компаниите нямат право да
пускат на пазара на ЕС изделия, третирани
със (или целенасочено включващи) биоциди с
активно вещество, което все още не е одобрено,
в процес на преразглеждане или изброено в
приложение I към BPR.
Дали третираното изделие може да бъде пуснато
на пазара или не зависи от статуса на активното
вещество. Възможни са различни ситуации:
1. Третирано изделие може да бъде пуснато на
пазара, ако активното вещество е оценено
и одобрено за биоцида, използван за
третиране на изделието.
2. Третирано изделие може да бъде пуснато на
пазара, ако активното вещество е в процес на
оценка по Програмата за преразглеждане, но
решението все още не е публикувано.
3. Ако активното вещество не е включено в
рограмата за преразглеждане, третираното
изделие може да бъде пуснато на пазара,
стига да е подадено заявление за одобрение
на активното вещество преди 1 септември
2016 г. Ако заявлението не е подадено до
тази дата, третираното изделие не може да
бъде пуснато на пазара след 1 март 2017 г.
4. Третирано изделие може да бъде пуснато на
пазара, ако активното вещество е включено
в Приложение I към BPR — списъкът на
веществата, които не пораждат загриженост.

Потребителите имат право да поискат
информация за третирането с биоциди на
третирано изделие. Ако потребителят поиска
тази информация, доставчикът трябва да я
предостави в срок от 45 дни безплатно.

Списък на одобрените активни вещества и на
веществата в процес на преразглеждане може да се
намери на уебсайта на ECHA. Можете да направите
справка с този списък и да идентифицирате
активните вещества, предназначени за употреба в
биоциди и третирани изделия.

»»
»»

»»

Третирани изделия: https://echa.europa.eu/
regulations/biocidal-products-regulation/treatedarticles
Списък на активните вещества (одобрени и
в процес на преразглеждане): https://echa.
europa.eu/information-on-chemicals/
biocidal-active-substances
Ръководство на Европейската комисия
относно третирани изделия: https://circabc.
europa.eu/w/browse/d7363efd-d8fb-43e6-80365bcc5e87bf22
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Ако дадено активно вещество не е одобрено
или заявлението е отхвърлено (напр. поради
неплатена такса), изделия, третирани с биоцид
или включващи биоцид с това активно вещество,
не трябва да се пускат на пазара след 180 дни от
датата на решението.
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