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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) 2015/411

frá 11. mars 2015

skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um plúshlaðin 
fjölliðubindiefni með fjórgreind ammóníumsambönd sem blandað er í málningu og 

yfirborðsmeðferðarefni (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á 
markaði og um notkun þeirra (1), einkum 3. mgr. 3 gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Samkvæmt 3. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 lagði Holland fram, 30. október 2013, beiðni til fram-
kvæmda stjórnarinnar um að hún myndi ákveða hvort flokkur af vörum (plúshlaðin fjölliðubindiefni með fjórgreind 
ammóníumsambönd), sem settar voru á markað með það fyrir augum að blanda þeim í málningu og yfirborðs-
meðferðarefni (hér á eftir nefnd „málning“) og veita umræddri málningu þann eiginleika að drepa hættulegar og 
sjúkdómsvaldandi örverur á þurru yfirborði málningarinnar, væri sæfivara eins og hún er skilgreind samkvæmt fyrsta 
undirlið a-liðar 1. mgr. 3. gr. og hvort málningin sjálf ætti að teljast vera sæfivara.

2) Samkvæmt þeim upplýsingum sem fyrirtækið, sem setur vörurnar á markað (hér á eftir nefnt „fyrirtækið“), leggur 
fram samanstanda umræddar vörur af fjölliðum sem er breytt með fjórgreindum ammóníumhópum. Fjölliðan sem 
er notuð er breytileg frá einni vöru til annarrar, allt eftir óskum málningarframleiðenda. Vörurnar sjálfar hafa ekki 
örverueyðandi virkni. Fyrirtækið selur þessar vörur til málningarframleiðenda sem síðan blanda þeim saman við 
aðrar fjölliður, sem eru notaðar til að framleiða málningu, og við herði sem víxltengir allar fjölliðurnar. Víxltengdu 
fjölliðurnar mynda plúshlaðið yfirborð á þornaðri málningunni sem hefur örverueyðandi áhrif.

3) Að lokinni fyrstu umferð viðræðna við sérfræðinga frá aðildarríkjunum óskaði framkvæmdastjórnin, 2. febrúar 2014, 
eftir áliti Efnastofnunar Evrópu, í samræmi við g-lið 1. mgr. 75. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012, um það hvort 
vörur fyrirtækisins stuðli að örverueyðandi eiginleikum málningar sem hægt er að blanda þeim saman við, hvort 
umræddir eiginleikar komi til vegna virkni virks efnis og, ef svo er, hvaða virka efni það sé.

4) Álit Efnastofnunar Evrópu var tekið saman af sæfivörunefndinni 9. apríl 2014.

5) Samkvæmt því áliti snýst verkunarhátturinn, sem verið er að skoða, um virkt efni þar eð það byggist á efni, í skilningi 
3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (2), sem virkar á skaðlegar lífverur. 

6) Virka efnið myndast í málningunni sem því er blandað saman við með efnahvarfi þriggja efnisþátta: plúshlaðna 
fjölliðubindiefnisins með fjórgreindu ammóníumhópunum sem hafa breytilega keðjulengd og virkan hóp, 
fjölliðuvatnsþeytu með sama virka hóp og plúshlaðna fjölliðubindiefnið og fjölliðuherðis til að víxltengja ofangreinda 
fjölliðuefnisþætti. 

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 67, 12.3.2015, bls. 30. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2015 frá 11. júní 2015 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1.
(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar 

efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE)  
nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 
91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB (Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1).
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7) Samkvæmt ofangreindu áliti veltur verkunarháttur virka efnisins enn fremur á rafstöðufræðilegri samsækni sem leiðir 
til breytinga á lífeðlisfræðilegum og lífefnafræðilegum gangvirkjum (t.d. boðflutningskerfum baktería) og dauða 
marklífveranna. Verkunarhátturinn getur því ekki eingöngu talist vera eðlisfræðilegur eða vélrænn.

8) Í samræmi við a-lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 telst það að eyða, hefta, gera meinlausa, hindra 
virkni eða á annan hátt hafa áhrif á skaðlega lífveru vera sæfivirkni.

9) Plúshlöðnu fjölliðubindiefnunum er ekki ætlað að hafa sæfivirkni í því formi sem þau eru í þegar fyrirtækið afhendir 
þau til málningarframleiðenda og því standast þau ekki skilgreininguna á sæfivöru.

10) Málning, sem þessum vörum er blandað út í, er blanda sem, í því formi sem málningarframleiðendur afhenda 
viðskiptavinum sínum hana, myndar virkt efni og er ætlað að hafa sæfivirkni sem er ekki eingöngu eðlisfræðileg eða 
vélræn og stenst því skilgreininguna á sæfivöru. 

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um sæfivörur,

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Plúshlöðnu fjölliðubindiefnin með fjórgreindu ammóníumsamböndunum, sem sett eru á markað til að málningarfram-
leiðendur blandi þeim út í málningu og yfirborðsmeðferðarefni (hér á eftir nefnd „málning“) með það fyrir augum að 
málningin öðlist sæfivirkni, skulu ekki teljast vera sæfivörur.

Málningin, sem málningarframleiðendur blanda plúshlöðnu fjölliðubindiefnunum með fjórgreindu ammóníumsam-
böndunum saman við með það fyrir augum að veita málningunni sæfivirkni, skulu teljast vera sæfivörur.

2. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Gjört í Brussel 11. mars 2015.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

____________




