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Er din vare tilsat eller behandlet med kemiske stoffer, der beskytter varen
mod fx mug, svamp eller bakterier? Så skal stofferne være godkendt eller
under godkendelse. Bruger du den beskyttende virkning i markedsføringen
af din vare? Så skal varen også mærkes.
For at sikre et fortsat højt niveau af beskyttelse for mennesker og miljø og for at
skabe ensartede regler i EU finder biocidforordningen anvendelse i hele EU fra
den 1. september 2013.
Biocidforordningen medfører, at varer som fx maling, tøj, tæpper, elektronik og
badeartikler, der er tilsat eller behandlet med enten aktivstoffer eller biocidprodukter, bliver omfattet af reglerne i biocidforordningen fra 1. september 2013.
Disse varer kaldes i biocidforordningen samlet set for behandlede artikler.
En vare skal mærkes efter biocidforordningens regler, hvis den markedsføres som modstandsdygtig over for eksempelvis insekter, svamp, mug, alger,
bakterier, lugt, misfarvning, forrådnelse eller lignende i kraft af en behandling med kemiske stoffer.
Varen skal også mærkes – uanset markedsføring – hvis den indeholder et
aktivstof, som ved selve aktivstoffets godkendelse har fået pålagt krav om
mærkning.
Eksempler på behandlede artikler:


Maling (og andre produkter til væg- og gulvbehandling) tilsat et stof, der
beskytter mod bakterier og forrådnelse og dermed konserverer malingen
for at forlænge holdbarheden.



Tøj, dyner og tæpper behandlet med et stof for at beskytte mod fx støvmider og/eller mikrobiologiske angreb, som giver dårlig lugt.



Udendørstøj behandlet med et insektmiddel for at afskrække insekter.



Stikkontakter behandlet med et desinficerende stof for at beskytte mod
overførsel af infektionssygdomme via bakterier.



Fodtøj behandlet med et stof for at beskytte mod lugt, der skyldes mikroorganismer.



Badeforhæng behandlet med et stof for undgå misfarvning og skader fra
bakterier og mug.



Tastaturer behandlet med et desinficerende stof for undgå belægning og
lugt fra bakterier.

Hvis en vare udelukkende er behandlet med et aktivt stof eller et biocidprodukt for
at beskytte produktet under transport, betragtes det kun som en behandlet artikel,
hvis der efter behandlingen er rester af aktivstoffet i produktet.
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Relevante tidsfrister for behandlede artikler
Behandlede artikler (varer), der er kommet på markedet efter den 1. september
2013, skal mærkes, hvis de markedsføres med egenskaber som fx "lugtfri", "antibakteriel", "anti-skimmel", "mugafvisende" eller lignende. Mærkningen skal være
synlig og letforståelig for forbrugerne.
Hvis den behandlede artikel allerede var på markedet i EU d. 1. september 2013,
vil produktet være ulovligt at markedsføre i EU efter d. 1. september 2016, medmindre de kemiske stoffer, der er brugt til behandlingen, senest denne dato, er
enten godkendt til eller under godkendelse til det specifikke formål.
Efter den 1. september 2016 må behandlede artikler kun introduceres på markedet i EU, hvis de aktivstoffer, der er brugt til behandlingen, enten er godkendt til
eller under godkendelse til det specifikke formål, behandlingen skal opnå, jf. biocidforordningens produkttyper.
Efter den 1. marts 2017 må kun behandlede artikler, der er behandlet med et
godkendt aktivstof eller et aktivstof under godkendelse, være på markedet. Det
indebærer også, at behandlede artikler, som er nye på markedet, men er behandlet med et aktivstof, der hverken er godkendt eller under godkendelse, kun må
markedsføres indtil den 1. marts 2017.
Hvis en forbruger ønsker at få oplyst, hvilke stoffer produktet er behandlet med,
skal leverandøren gratis give oplysningerne inden 45 dage. Det betyder, at en
detailhandler må gå tilbage til sin leverandør og bede om oplysningerne, hvis de
ikke følger med varen.

Biocidforordningen og reglerne for behandlede artikler
Biocidprodukter er en betegnelse for bekæmpelsesmidler, der beskytter mod fx
rotter og mus, insekter, bakterier, svampe, alger og andre uønskede organismer.
De bruges til mange formål både i hjemmet og inden for mange erhverv i både
industrien og servicesektoren. Disse produkter er underlagt biocidforordningen,
som gælder i hele EU.
Biocidforordningen fastsætter regler for følgende produkter:


Aktivstoffer er de koncentrerede ingredienser, der giver biocidprodukter
deres virkning mod skadegørere.



Biocidprodukter (biocider i daglig tale) er produkter, der har som deres
primære formål at beskytte mennesker, dyr, vand, overflader, materialer
og produkter mod skadegørere.



Behandlede artikler er produkter, som er tilsat eller behandlet med enten aktivstoffer eller biocidprodukter for at beskytte produkterne mod skader, lugt, misfarvning eller forrådnelse opstået på grund af fx insekter,
mug, svamp, bakterier eller andre skadegørere. Beskyttelsen er ikke produktets primære formål, men et supplement til produkternes egentlige
formål.

Forskellen på et biocidprodukt og en behandlet artikel:


Hvis produktets markedsføring angiver, at den beskyttende virkning er
produktets primære formål (eller ét af de primære formål), regnes produktet for et biocidprodukt – og ikke en behandlet artikel. Det kan være produkter som fx myggespray, desinfektionsmiddel eller træbeskyttelsesmiddel. I så fald skal produktet overholde biocidforordningens regler om biocidprodukter. Hvis varen tydeligvis skal bruges som et biocidprodukt,
gælder kravet om godkendelse uanset, hvordan varen markedsføres.



Vær opmærksom på, at biocidforordningen bruger betegnelsen artikel
bredere end EU’s kemikalielovgivning, REACH. I biocidforordningen kan
maling således være en behandlet artikel.

Er du i tvivl om varen er en behandlet artikel eller et biocidprodukt?
Det afgørende er produktets primære formål. Der kan være tvivlstilfælde, hvor du
bør kontakte Miljøstyrelsens biocid-helpdesk.
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Du har ansvaret for dine produkters lovlighed
Hvis du er ansvarlig for at producere, importere, distribuere eller markedsføre en
behandlet artikel, skal du sikre dig, at produktet er lovligt. Sæt dig derfor ind i
mærkningsregler, forpligtelser over for forbrugere, listen over godkendte aktivstoffer og aktivstoffer under godkendelse.
Et aktivstof kan godt være lovligt, selv om det endnu ikke er godkendt. Det skyldes, at EU’s kemikalieagentur (ECHA) er i gang med at vurdere alle relevante
aktivstoffer. Hvis aktivstoffet efter denne vurdering ikke bliver godkendt, skal artikler, der er behandlet med aktivstoffet, være trukket tilbage fra markedet 180 dage
fra afgørelsens offentliggørelse. Afgørelsen offentliggøres i EU-Tidende.
Hvis den behandlede artikel er produceret i EU, skal det biocidprodukt, som artiklen er behandlet med, overholde biocidforordningens krav, herunder at aktivstofleverandøren skal være optaget på den såkaldte artikel 95-liste.

Sanktioner ved ulovlig markedsføring af behandlede artikler
Det kan have alvorlige konsekvenser at markedsføre ulovlige behandlede artikler.
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes og
sørger for, at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked og eventuelt destrueres. Grove eller gentagne
overtrædelser af reglerne vil blive politianmeldt og kan straffes med bøde eller
fængsel i op til to år.

Her finder du mere information
Søg mere information her:


Miljøstyrelsens hjemmeside biocidinfo.dk rummer yderligere information
om biocider, behandlede artikler og biocidforordningens produkttyper.



European Chemicals Agency (ECHA) er EU's myndighed på området. På
ECHA's hjemmeside findes information om aktivstoffer og mærkning af
behandlede artikler.



Konkrete spørgsmål fra virksomheder besvares ved henvendelse til Miljøstyrelsens biocidhelpdesk.
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