
Toepassingsgebieden in de scheepsvaart
De EU BPR is van toepassing op Marine Groei Preventie 
Systemen (MGPS) zoals elektro-chloorsystemen, opgedrukte 
stroom Anti-Fouling systemen (ICAF) die gebruik maken van 
koperanodes (ook vervangingsanodes), anti-fouling coatings, 
enz. Geografisch gezien is de BPR van toepassing in de gehele 
EU en haar waterwegen. Zodra een schip of ander drijvend 
object zoals platform, ponton, etc. EU wateren binnenvaart 
dienen de MGPS/ICAF systemen van het schip te voldoen aan 
de EU BPR. 
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A Longer Life

EU Biocidenrichtlijn
De EU Biocidals Products Regulation (EU BPR 528/2012) 
reguleert het gebruik van chemicaliën voor het beheersen van 
organismen (biociden) binnen de Europese Unie. Revisie van 
deze lijst met stoffen vindt iedere 5-10 jaar plaats. Het 
gebruik van sommige stoffen is verboden, andere mogen 
onder strenge voorwaarden gebruikt worden.

Article 95 list
De Artikel 95 lijst geeft een overzicht van alle “Authorized 
Active Substance Suppliers”. Bedrijven op deze lijst hebben 
een bijdrage geleverd aan het revisieproces door aanvullende 
informatie aan te leveren over de gebruikte stoffen. 

Hoe zorgt u ervoor dat u compliant bent?
MME Group is een van de weinige leveranciers van Marine 
Groei Preventie Systemen (MGPS / ICAF) en koperen 
vervangingsanodes in Nederland die is opgenomen in de 
Artikel 95 lijst. Als uw schip op dit moment één of meer ICAF-
systemen gebruikt van een leverancier die niet op de lijst 
staat, kunnen wij u vervanging van de power unit en anodes 
aanbieden tegen concurrerende tarieven. Dit is de enige 
manier om ervoor te zorgen dat het schip dat u bouwt of 
gebruikt voldoet aan de EU-biocidenrichtlijn.

Neem contact met ons op als u hierover nog vragen hebt!

Bent u compliant?

Vanaf 1 September 2015 mag een biocideproduct alleen op de 
EU markt geleverd worden door een leverancier die is 
opgenomen in de Artikel 95 lijst voor het betreffende 
producttype.

Iedere scheepseigenaar, operator, scheepswerf (nieuwbouw 
en reparatie/conversie) die equipment of vervangings-
onderdelen inkoopt of gebruikt die onder de EU BPR 
vallen, die geleverd worden/zijn door een leverancier die niet 
voorkomt  op de Artikel 95 lijst, overtreedt de EU-richtlijn en 
riskeert boetes en/of vervolging door de betreffende nationale 
toezichthoudende instantie.


