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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/1985 

av 4. november 2015 

i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til et 

antiviralt papirlommetørkle impregnert med sitronsyre(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 3 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Den 28. april 2015 anmodet Belgia Kommisjonen om å beslutte, i henhold til artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 528/2012, om et antiviralt papirlommetørkle med påstanden «dreper 99,9 % av forkjølelses- og influensavirus i 

lommetørkleet» er et biocidprodukt eller et behandlet produkt, og dersom det anses som et biocidprodukt, om det 

tilhører produkttype 1 (hygiene for mennesker) eller 2 (desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er beregnet på bruk 

direkte på mennesker eller dyr). 

2)  Ifølge opplysningene framlagt av Belgia er lommetørkleet et trelags lommetørkle der det midterste laget er impregnert 

med sitronsyre. Det er konstatert at sitronsyren bindes irreversibelt i papirlommetørkleets bestanddeler og blir i 

produktet i hele dets livssyklus. Etter at papirlommetørkleet er blitt brukt, dvs. når fukt som følge av nysing, hosting 

eller snyting i papirlommetørkleet treffer det midterste laget, påstås det at sitronsyren ødelegger virusmengden i 

papirlommetørkleet, og derved forhindrer at den overføres tilbake til hendene og at virus overføres ved kontakt fra hånd 

til hånd og til overflater som papirlommetørkleet kommer i kontakt med. 

3)  Papirlommetørkleet oppfyller definisjonen av et produkt i artikkel 3 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

4)  Papirlommetørkleet oppfyller definisjonen av et behandlet produkt i artikkel 3 nr. 1 bokstav l) i forordning (EU)  

nr. 528/2012, idet det er bevisst innsatt med sitronsyre med det formål å ødelegge virus og begrense kryssmitte med 

disse virusene. 

5)  Virus oppfyller definisjonen av en skadelig organisme i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EU) nr. 528/2012, 

ettersom de kan ha skadevirkninger på mennesker. 

6)  Å ødelegge, avskrekke, uskadeliggjøre, hindre virkningen av eller på annen måte bekjempe skadelige organismer er en 

biocidfunksjon. 

7)  Det er derfor avgjørende å fastslå om papirlommetørkleet har en primær biocidfunksjon eller ikke, for å bestemme om 

papirlommetørkleet er et behandlet produkt eller et biocidprodukt. 

8)  Påstanden på emballasjen til og i reklamen for papirlommetørkleet er «dreper 99,9 % av forkjølelses- og influensavirus i 

lommetørkleet». Ved en slik påstand framheves papirlommetørkleets biocidfunksjon og tillegges større betydning enn 

dets andre funksjoner (for eksempel å pusse nesa). Det antivirale papirlommetørkleet har derfor en primær biocid-

funksjon. 

9)  Ettersom produkttype 1 omfatter biocidprodukter som brukes til å desinfiserer huden eller hodebunnen og produkttype  

2 omfatter biocidprodukter som brukes for mer omfattende formål, som desinfisering av overflater, materialer eller luft, 

svarer bruken av papirlommetørkleet mest til sistnevnte produkttype. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 5.11.2015, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 28. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Et antiviralt papirlommetørkle impregnert med sitronsyre og brakt i omsetning med påstanden «dreper 99,9 % av forkjølelses- 

og influensavirus i lommetørkleet» skal anses som et biocidprodukt i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 528/2012 og omfattes av produkttype 2 som definert i vedlegg V til nevnte forordning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 4. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


