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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/646 VAN DE COMMISSIE
van 23 april 2015
krachtens artikel 3, lid 3, van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de
Raad met betrekking tot bacterieculturen die bestemd zijn voor de vermindering van organische
stoffen en die voor dat doel in de handel worden gebracht
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de
markt aanbieden en het gebruik van biociden (1), en met name artikel 3, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 1 april 2014 heeft Ierland krachtens artikel 3, lid 3, van Verordening (EU) nr. 528/2012 de Commissie
verzocht te besluiten of twee uit bacterieculturen bestaande producten die bestemd zijn voor de vermindering van
organische stoffen en die voor dat doel in de handel worden gebracht, biociden zijn in de zin van artikel 3, lid 1,
onder a), van die verordening.

(2)

Volgens de verstrekte informatie zorgt het eerste product voor de ontbinding van organisch slib, de verlaging van
het waterstofsulfide- en ammoniakstikstofgehalte, en de zuivering van het water van vijvers en lagunes, en zorgt
het tweede product voor een snellere biologische oxidatie van vast organisch afval en een snellere biologische
organische afbraak, de verbetering van de aërobe verteringsefficiëntie, de vermindering van organisch bodemslib
in meren, vijvers en afvalwatersystemen, en de vermindering van de gasvormige stankproductie.

(3)

Deze producten hebben als nevenwerking dat zij de algenontwikkeling in water afremmen maar zij zijn niet voor
dat doel bestemd en er is niet geclaimd dat zij daarvoor kunnen worden gebruikt.

(4)

Overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 528/2012 zijn enkel producten die als doel
hebben een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te
voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden, biociden.

(5)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
biociden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de vermindering van organische stoffen bestemde bacterieculturen die voor dat doel in de handel gebracht zijn en
die slechts als nevenwerking de algenontwikkeling in water afremmen (een doel waarvoor zij niet bestemd zijn), zijn
geen biociden in de zin van artikel 3, lid 1, onder a) van Verordening EU nr. 528/2012.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Gedaan te Brussel, 23 april 2015.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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