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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/411 НА КОМИСИЯТА
от 11 март 2015 година
съгласно член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета
за катионните полимерни свързващи вещества с четвъртични амониеви съединения, влагани в
бои и покрития
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоста
вянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 3, параграф 3 от него,
като има предвид, че:
(1)

Съгласно член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на 30 октомври 2013 г. Нидерландия подаде искане
до Комисията да се реши дали редица продукти (катионни полимерни свързващи вещества с четвъртични амониеви
съединения), пускани на пазара с оглед да бъдат влагани в бои и покрития (наричани по-долу „бои“), като
придават на посочените бои свойството да убиват вредни и патогенни микроорганизми по изсъхналата повърхност
на боята, са биоциди по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), първо тире от посочения регламент, или не, и
дали самите бои трябва да се смятат за биоциди, или не.

(2)

Според информацията, предоставена от дружеството, което пуска на пазара продуктите (наричано по-долу
„дружеството“), въпросните продукти се състоят от полимери, модифицирани с четвъртични амониеви групи.
Използваният полимер е различен във всеки продукт в зависимост от изискванията на производителите на бои.
Самите продукти нямат антимикробно действие. Дружеството продава посочените продукти на производители на
бои, които ги смесват с други полимери, използвани при производството на бои, както и с втвърдител, като по
този начин се получава омрежване на всички полимери. Омрежените полимери образуват катионна повърхност в
изсъхналата боя, която оказва антимикробното въздействие.

(3)

След провеждането на първи кръг от дискусии с експерти от държавите членки, на 2 февруари 2014 г. Комисията
изиска от Европейската агенция по химикали в съответствие с член 75, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС)
№ 528/2012 становище дали продуктите на дружеството способстват за антимикробните свойства на боите, в
които могат да бъдат вложени, дали тези свойства са резултат на действието на активно вещество и ако това е така,
кое е това активно вещество.

(4)

Становището на Европейската агенция по химикали бе формулирано на 9 април 2014 г. от Комитета по
биоцидите

(5)

Според становището разглежданият начин на действие включва активно вещество, тъй като се основава на
вещество по смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2), което
оказва въздействие върху вредни организми.

(6)

Активното вещество се образува в боята, в която се влага, чрез химична реакция между три съставки: катионното
полимерно свързващо вещество с четвъртични амониеви групи с различна дължина на веригата, притежаващо
функционална група; диспергиран полимер, притежаващ същата функционална група, каквато има и катионното
полимерно свързващо вещество, и полимерен втвърдител, използван за омрежване на посочените полимерни
съставки.

(1) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разреша
ването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива
1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива
76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
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(7)

Освен това според посоченото становище начинът на действие на активното вещество се основава на силите на
електростатично привличане, които водят до изменения във физиологичните и биохимичните механизми
(например системите за предаване на сигнала при бактериите) и до смъртта на прицелните организми. Поради това
не може да се смята, че начинът на действие е единствено физичен или механичен.

(8)

В съответствие с член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 528/2012 унищожаването, възпирането,
обезвреждането, предотвратяването на действието или оказването по друг начин на контролиращо въздействие
върху всякакви вредни организми е биоцидна функция.

(9)

Не е предвидено катионните полимерни свързващи вещества да имат биоцидна функция във формата, в която се
доставят от дружеството на производителите на бои, и поради това те не съответстват на определението за биоцид.

(10)

Боите, съдържащи тези продукти, са смеси, които във формата, в която се доставят от производителите на бои на
клиентите им, образуват активно вещество и е предвидено да имат биоцидна функция, различна от чисто физично
или механично въздействие, поради което те съответстват на определението за биоцид.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Катионните полимерни свързващи вещества с четвъртични амониеви съединения, които се пускат на пазара, за да бъдат
вложени в бои и покрития (наричани по-долу „бои“) от производителите на бои с оглед на придаването на тези бои на
биоцидна функция, не се смятат за биоциди.
Боите, в които производителите на бои са вложили катионни полимерни свързващи вещества с четвъртични амониеви
съединения с оглед на придаването на тези бои на биоцидна функция, се смятат за биоциди.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз.

Съставено в Брюксел на 11 март 2015 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

