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AFGØRELSER
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/411
af 11. marts 2015
om kationiske polymerbindemidler med kvaternære ammoniumforbindelser, som blandes i
malinger og lignende overfladebehandlingsmidler, i henhold til artikel 3, stk. 3, i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgænge
liggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 3, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012 forelagde Nederlandene den 30. oktober 2013
Kommissionen en anmodning om afgørelse af, om en række produkter (kationiske polymerbindemidler med
kvaternære ammoniumforbindelser), der bringes i omsætning med henblik på at blive blandet i malinger og
lignende overfladebehandlingsmidler (i det følgende benævnt »malinger«) og dermed give disse malinger den
egenskab, at skadelige og patogene mikroorganismer på den tørrede malingoverflade dræbes, er biocidholdige
produkter som defineret i artikel 3, stk. 1, litra a), første led, i samme forordning, og om malingerne selv skal
anses for at være biocidholdige produkter.

(2)

Den virksomhed, der bringer produkterne i omsætning, (i det følgende benævnt »virksomheden«) oplyser, at
produkterne består af polymerer, der er modificeret med kvaternære ammoniumgrupper. Den anvendte polymer
varierer fra produkt til produkt, afhængigt af malingproducenternes ønsker. Produkterne har i sig selv ingen
antimikrobiel virkning. Virksomheden sælger produkterne til malingproducenter, som dernæst blander dem med
andre polymerer, der bruges til malingproduktion, og en hærder, som tværbinder alle polymererne. De
tværbundne polymerer danner på den tørrede maling en kationisk overflade, som udøver den antimikrobielle
virkning.

(3)

Efter en første række drøftelser med sagkyndige fra medlemsstaterne bad Kommissionen i henhold til artikel 75,
stk. 1, litra g), i forordning (EU) nr. 528/2012 den 2. februar 2014 Det Europæiske Kemikalieagentur udtale sig
om, om virksomhedens produkter bidrager til de antimikrobielle egenskaber ved malinger, som de kan blandes i,
om sådanne egenskaber skyldes virkningerne af et aktivstof, og i bekræftende fald hvad aktivstoffets identitet er.

(4)

Den 9. april 2014 blev Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse formuleret af Udvalget for Biocidholdige
Produkter.

(5)

Ifølge udtalelsen involverer den pågældende virkemåde et aktivstof, da den bygger på et stof som defineret i
artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (2), som indvirker på skadelige
organismer.

(6)

Aktivstoffet dannes i den maling, det blandes i, ved en kemisk reaktion mellem tre bestanddele: det kationiske
polymerbindemiddel med kvaternære ammoniumgrupper, som har varierende kædelængde og en funktionel
gruppe; en polymerdispersion med samme funktionelle gruppe som det kationiske polymerbindemiddel; en
polymerhærder til tværbinding af førnævnte polymerbestanddele.

(1) EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt
begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og
Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).
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(7)

Endvidere bygger aktivstoffets virkemåde ifølge udtalelsen på elektrostatisk tiltrækning, der medfører ændringer af
fysiologiske og biokemiske mekanismer (f.eks. bakteriernes signaltransduktionssystemer) og dermed
målorganismernes død. Virkemåden kan derfor ikke anses for blot fysisk eller mekanisk.

(8)

Ifølge artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012 er det en biocidfunktion at ødelægge, afskrække,
uskadeliggøre, hindre virkningen af eller bekæmpe virkningen af skadegørere.

(9)

De kationiske polymerbindemidler er i den form, virksomheden leverer dem til malingproducenterne i, ikke
bestemt til at have en biocidfunktion, og de falder dermed ikke ind under definitionen af et biocidholdigt
produkt.

(10)

Malinger, som de nævnte produkter blandes i, er blandinger, som i den form, malingproducenterne leverer dem
til kunderne i, danner et aktivstof og er bestemt til at have en biocidfunktion på anden vis end blot ved fysisk
eller mekanisk påvirkning, og de falder dermed ind under definitionen af et biocidholdigt produkt.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for
Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Kationiske polymerbindemidler med kvaternære ammoniumforbindelser, som malingproducenter bringer i omsætning til
iblanding i malinger og lignende overfladebehandlingsmidler (i det følgende benævnt »malinger«) med henblik på at give
sådanne malinger en biocidfunktion, anses ikke for at være biocidholdige produkter.
Malinger, som malingproducenter blander kationiske polymerbindemidler med kvaternære ammoniumforbindelser i med
henblik på at give malingerne en biocidfunktion, anses for at være biocidholdige produkter.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2015.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand

