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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/646 A COMISIEI
din 23 aprilie 2015
în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului
European și al Consiliului privind culturile de bacterii destinate să reducă materia organică în
suspensie și care urmează să fie introduse pe piață în acest scop
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind
punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 3 alineatul (3),
întrucât:
(1)

La 1 aprilie 2014, Irlanda a solicitat Comisiei să decidă, în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul
(UE) nr. 528/2012, dacă două produse care constau în culturi de bacterii destinate să reducă materia organică în
suspensie și care urmează să fie introduse pe piață în acest scop, sunt produse biocide în sensul articolului 3
alineatul (1) litera (a) din regulamentul respectiv.

(2)

Conform informațiilor furnizate, primul produs dizolvă nămolurile organice, reduce nivelurile hidrogenului
sulfurat și ale azotului din amoniac și tratează apa din iazuri și lagune, iar cel de-al doilea produs accelerează
oxidarea biologică a deșeurilor organice solide și descompunerea biologică a materiilor organice, îmbunătățește
eficiența în ceea ce privește digestia aerobă, reduce depunerile de nămol organic în lacuri, iazuri și sisteme de
tratare a apelor uzate și reduce producția de mirosuri de la emanațiile gazoase.

(3)

Aceste produse au ca efect colateral faptul că reduc dezvoltarea algelor în corpurile de apă, dar nu sunt destinate
acestui scop și nu s-a afirmat că pot fi folosite în acest scop.

(4)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, numai produsele care
sunt destinate să distrugă, să elimine, să inhibe, să împiedice acțiunea unui organism dăunător sau să aibă un
efect de control asupra unui organism dăunător prin orice alte mijloace decât simpla acțiune fizică sau mecanică
constituie un produs biocid.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Culturile de bacterii care vizează reducerea materiei organice în suspensie, care pot fi introduse pe piață doar în acest
scop și care au doar ca efect colateral faptul că reduc dezvoltarea algelor în corpurile de apă și nu sunt destinate acestui
scop nu sunt produse biocide în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 23 aprilie 2015.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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