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BESLUT
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/411
av den 11 mars 2015
i enlighet med artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om
katjoniska polymerbindemedel med kvartära ammoniumföreningar som införlivas i färger och
beläggningar
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhanda
hållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 3.3, och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) nr 528/2012 ingav Nederländerna den 30 oktober 2013 en begäran
till kommissionen om att den skulle besluta om huruvida en rad produkter (katjoniska polymerbindemedel med
kvartära ammoniumföreningar) som släpps ut på marknaden för att införlivas i färger och beläggningar (nedan
kallade färger) och medför att dessa färger dödar skadliga och patogena mikroorganismer på färgernas torkade yta
är biocidprodukter enligt definitionen i artikel 3.1 a första strecksatsen i den förordningen, och huruvida färgerna
själva bör betraktas som biocidprodukter.

(2)

Enligt de uppgifter som lämnats av det företag som släpper ut produkterna på marknaden (nedan kallat företaget),
består dessa varor av polymerer som modifierats med kvartära ammoniumgrupper. Den polymer som används
varierar från en produkt till en annan beroende på vad färgtillverkarna efterfrågar. Produkterna själva saknar
antimikrobiell aktivitet. Företaget säljer dessa produkter till färgtillverkarna, som sedan blandar dem med andra
polymerer som används för färgtillverkning och med en härdare, varigenom alla polymerer tvärbinds. De
tvärbundna polymererna bildar en katjonisk yta på den torkade färgen, som ger den antimikrobiella effekten.

(3)

Efter en första omgång diskussioner med experter från medlemsstaterna begärde kommissionen den 2 februari
2014 ett yttrande från Europeiska kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 75.1 g i förordning (EU)
nr 528/2012 om huruvida företagets produkter bidrar till de antimikrobiella egenskaperna hos de färger i vilka
de kan införlivas, huruvida dessa egenskaper orsakas av ett verksamt ämne och vilket det verksamma ämnet i så
fall är.

(4)

Yttrandet från Europeiska kemikaliemyndigheten formulerades den 9 april 2014 av ständiga kommittén för
biocidprodukter.

(5)

Enligt yttrandet inbegriper det aktuella verkningssättet ett verksamt ämne eftersom det grundar sig på ett ämne, i
den mening som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (2), som
inverkar på skadliga organismer.

(6)

Det verksamma ämnet bildas i den färg det införlivas i genom en kemisk reaktion mellan tre beståndsdelar: det
katjoniska polymerbindemedlet med kvartära ammoniumgrupper, med variabel längd och försedd med en
funktionell grupp, en polymerdispersion försedd med samma funktionella grupp som det katjoniska polymerbin
demedlet och en polymerhärdare som tvärbinder ovannämnda polymera beståndsdelar.

(1) EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande
och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG
och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).
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(7)

Enligt yttrandet bygger dessutom det verksamma ämnets verkningssätt på elektrostatisk attraktion som leder till
att fysiologiska och biokemiska mekanismer (t.ex. bakteriella signalöverföringssystem) ändras och till att
målorganismerna dör. Verkningssättet kan därför inte anses vara rent fysiskt eller mekaniskt.

(8)

Enligt artikel 3.1 a i förordning (EU) nr 528/2012, är det en biocidfunktion att förstöra, hindra, oskadliggöra,
förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll över skadliga organismer.

(9)

De katjoniska polymerbindemedlen är inte avsedda att ha en biocidfunktion i den form de levereras av företaget
till färgtillverkare och överensstämmer därför inte med definitionen av en biocidprodukt.

(10)

Färger som innehåller dessa produkter är blandningar som, i den form som färgtillverkarna levererar dem till sina
kunder, genererar ett verksamt ämne och är avsedda att ha en biocidfunktion på annat sätt än enbart genom
fysisk eller mekanisk inverkan, och överensstämmer därför med definitionen av en biocidprodukt.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för
biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De katjoniska polymerbindemedel med kvartära ammoniumföreningar som släpps ut på marknaden för att införlivas i
färger och beläggningar (nedan kallade färger) av färgtillverkarna i syfte att ge dessa färger en biocidfunktion ska inte
anses vara biocidprodukter.
De färger i vilka de katjoniska polymerbindemedlen med kvartära ammoniumföreningar införlivas av färgtillverkarna i
syfte att ge färgerna en biocidfunktion ska anses vara biocidprodukter.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 11 mars 2015.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

