
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/655 

z dnia 23 kwietnia 2015 r. 

na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w 
sprawie postaci użytkowej na bazie polidimetylosiloksanu wprowadzanej do obrotu w celu 

zwalczania komarów 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie 
udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 16 maja 2014 r. Belgia zwróciła się do Komisji o zadecydowanie, zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia 
(UE) nr 528/2012, czy postać użytkowa na bazie polidimetylosiloksanu stosowana do zwalczania komarów, jest 
produktem biobójczym w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia. 

(2)  Według informacji przekazanych przez przedsiębiorstwo wprowadzające produkt do obrotu postać użytkowa na 
bazie polidimetylosiloksanu prowadzi do utworzenia cienkiej silikonowej warstwy na powierzchni zbiorników 
wodnych. Niskie napięcie powierzchniowe silikonowej warstwy uniemożliwia larwom komarów oddychanie, a 
samicom komarów składanie jaj na powierzchni wody, przez co wiele owadów tonie podczas próby złożenia jaj. 

(3)  W związku z tym postać użytkowa na bazie polidimetylosiloksanu stanowi fizyczną przeszkodę dla zdolności 
reprodukcyjnych komarów. 

(4)  Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 528/2012 jedynie produkty, które są przeznaczone do 
niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania organizmów szkodliwych, zapobiegania ich działaniu lub zwalczania 
ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne, stanowią produkty biobójcze. 

(5)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Postać użytkowa na bazie polidimetylosiloksanu stosowana do zwalczania komarów poprzez utworzenie na powierzchni 
wody silikonowej warstwy o niższym napięciu powierzchniowym, i wprowadzana do obrotu w tym celu, nie jest 
produktem biobójczym w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 528/2012. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  

25.4.2015 L 107/75 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1. 
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