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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 551/2009 НА КОМИСИЯТА
от 25 юни 2009 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно
детергентите с цел адаптиране на приложения V и VI към него (дерогация за
повърхностноактивно вещество)
(текст от значение за ЕИП)

бутил етер (7-8EO)“, познато още под търговското наиме
нование „Dehypon G 2084“, с CAS (4) №: 147993-59-7,
за употреба в три промишлени приложения, а именно:
измиване на бутилки, почистване на място и почистване
на метални повърхности.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детер
гентите (1), и по-специално член 13, параграф 1 от него,

(7)

Компетентните органи на Германия направиха преценка
на искането за предоставяне на дерогация в съответствие
с процедурата, описана в член 5 от регламента. Бе уста
новено, че искането отговаря на трите условия, посочени
в член 6. На първо място, трите посочени употреби са
слабодисперсивни приложения. На второ място, става
въпрос за специфични промишлени приложения. И на
трето място, няма риск за околната среда, тъй като
повърхностноактивното вещество само по себе си не пред
ставлява опасност и неговите метаболити не са перси
стентни.

(8)

Трите посочени употреби бяха счетени за слабодис
персивни промишлени приложения с оглед на общото
годишно
потребление
на
повърхностноактивното
вещество и предвид това, че повърхностноактивното
вещество се използва единствено в конкретен вид
промишлени инсталации.

(9)

Заключението за неналичие на риск за околната среда се
основава на бързото достигане на високо ниво на
първична биоразградимост на повърхностноактивното
вещество и на крайната биоразградимост на неговите мета
болити. Следователно метаболитите отговарят на същите
критерии като повърхностноактивните вещества, за които
регламентът гарантира свободно движение на вътрешния
пазар.

(10)

Комитетът за адаптиране към техническия напредък на
законодателството за премахване на техническите пречки
пред търговията с детергенти обаче реши да ограничи
дерогацията до период от 10 години, с цел да насърчи
разработването на детергенти с еквивалентни показатели,
които отговарят на критерия за крайна биоразградимост и
които следователно няма да се нуждаят от дерогация.

(11)

В миналото в Общността, на веществата се е давал или
EINECS номер, или ELINCS номер. Освен това, около 700
вещества, определени преди това като полимери, бяха
въпреки това счетени, че не са полимери и получиха
NLP (No-Longer Polymer) номера. EINECS, ELINCS и
NLP номерата се наричат вече общо „ЕО номера“ и
съответните заглавия в таблиците в приложения V и VI
следва да се изменят в съответствие с новата номен
клатура.

като има предвид, че:
(1)

Регламент (ЕО) № 648/2004 гарантира свободното
движение на детергентите и на повърхностноактивните
вещества за детергенти на вътрешния пазар, като съще
временно осигурява, inter alia, високо ниво на защита на
околната среда, чрез определяне на изисквания за крайна
биоразградимост на повърхностноактивните вещества,
използвани в състава на детергентите.

(2)

Освен това в членове 5, 6 и 9 от регламента се предвижда
механизъм, с който повърхностноактивните вещества,
които не отговарят на посочените по-горе изисквания
относно крайната биоразградимост, могат, при все това,
да получат дерогация за използване за промишлени
цели или за специфични цели в учреждения, при
условие че се използват за слабодисперсивни приложения
и че произтичащият от това риск за околната среда е
ограничен спрямо социално-икономическите ползи.

(3)

Регламентът гласи, че рискът за околната среда трябва да
се оценява посредством допълнителна оценка на
рисковете, описана в приложение IV, извършена от произ
водителя на повърхностноактивното вещество и пред
ставена на компетентните органи на държавата-членка за
преценка.

(4)

Повърхностноактивните вещества, на които е предоставена
дерогация, следва да бъдат посочени в приложение V към
регламента. Тези вещества, на които е отказана дерогация,
следва да бъдат посочени в приложение VI към
регламента.

(5)

Дерогациите следва да бъдат приети в съответствие с
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за
установяване на условията и реда за упражняване на
изпълнителните
правомощия,
предоставени
на
Комисията (2).

(6)

Бе направено искане за предоставяне на дерогация за
повърхностноактивното вещество с наименование по
IUPAC (3) „алкохоли, Guerbet, C16-20, етоксилирани, n-

(1) ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1.
(2) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(3) International Union of Pure and Applied Chemistry (Международен
съюз по чиста и приложна химия).

(4) Chemical Abstracts Service (Служба за химически реферати).
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(12)

Приложения V и VI към Регламент (ЕО) № 648/2004
следва да бъдат съответно изменени.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Комитета по детергентите,

1. Приложение V се заменя с текста, съдържащ се в приложение
I към настоящия регламент.
2. Приложение VI се заменя с текста, съдържащ се в
приложение II към настоящия регламент.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕО) № 648/2004 се изменя, както следва:

26.6.2009 г.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването
му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2009 година.
За Комисията
Günter VERHEUGEN

Заместник-председател
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
„ПРИЛОЖЕНИЕ V
СПИСЪК НА ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ЗА КОИТО Е РАЗРЕШЕНА ДЕРОГАЦИЯ
С дерогация, предоставена съгласно членове 4—6, и в съответствие с процедурата, определена в член 12, параграф 2,
следните повърхностноактивни вещества, които се съдържат в детергентите и които са покрили тестовете, определени в
приложение II, но не са покрили тестовете, определени в приложение III, могат да бъдат пуснати на пазара и използвани
при посочените по-долу ограничения.
Наименование по номенклатура IUPAC

алкохоли, Guerbet, C16-20, еток
силирани, n-бутил етер (7-8EO)

ЕО номер

Няма (полимер)

CAS номер

147993-59-7

Ограничения

Може да се използва за следните
промишлени приложения до 27 юни
2019 г.
— измиване на бутилки
— почистване на място
— почистване на метални повърхности

„ЕО номер“ означава EINECS, ELINCS или NLP номер и е официалният номер на веществото в Европейския съюз.
„EINECS“ означава Инвентаризационен списък на Европейската общност на съществуващите търговски химични вещества.
Той съдържа окончателния списък на всички вещества, за които се счита, че присъстват на пазара на Общността към
18 септември 1981 г. Номерът по EINECS може да бъде получен от Инвентаризационния списък на Европейската общност
на съществуващите търговски химични вещества (1).
„ELINCS“ означава Европейски списък на нотифицираните химични вещества. Номерът по ELINCS може да бъде получен от
Европейския списък на нотифицираните химични вещества (изменен) (2).
„NLP“ означава No-Longer Polymer (вещество, което вече не се счита за полимер). Определение на термина полимер е
дадено в член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3). NLP номерът
може да бъде получен от списъка с вещества, които вече не се считат за полимери (изменен) (4).

(1)
(2)
(3)
(4)

ОВ C 146 A, 15.6.1990 г., стp. 1.
Служба за официални публикации на Европейските общности, 2006 г., ISSN 1018-5593 EUR 22543 EN.
ОВ L 396, 30.12.2006 г., стp. 1.
Служба за официални публикации на Европейските общности, 2007 г., ISSN 1018-5593 EUR 20853 EN/3.“
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
„ПРИЛОЖЕНИЕ VI
СПИСЪК НА ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ЧИЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ В СЪСТАВА НА ДЕТЕРГЕНТИТЕ
Е ЗАБРАНЕНО ИЛИ ОГРАНИЧЕНО
Следните повърхностноактивни вещества се определят като неотговарящи на разпоредбите на настоящия регламент:
Наименование по номенклатура
IUPAC

ЕО номер

CAS номер

Ограничения

„ЕО номер“ означава EINECS, ELINCS или NLP номер и е официалният номер на веществото в Европейския съюз.“

