
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/232 

z dnia 15 lutego 2018 r. 

w sprawie przedłużenia działania podjętego przez Belgię dotyczącego udostępniania na rynku 
i stosowania produktów biobójczych VectoMax G i Aqua-K-Othrine zgodnie z art. 55 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 759) 

(Jedynie teksty w języku francuskim i niderlandzkim są autentyczne) 

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. 55 ust. 1 akapit trzeci, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 3 maja 2017 r. Belgia przyjęła decyzję zgodnie z art. 55 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 
nr 528/2012 o zezwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie w Regionie Flamandzkim do dnia 
31 października 2017 r. produktów biobójczych VectoMax G i Aqua-K-Othrine do zwalczania larw i osobników 
dorosłych inwazyjnych komarów egzotycznych (rodzaju Aedes) (zwanych dalej „komarami”) oraz wszelkich 
nowych populacji, których występowanie stwierdzono w Regionie Flamandzkim w ramach projektu monito
rowania komarów egzotycznych w Belgii, znanego pod nazwą „MEMO” („działanie”). Zgodnie z art. 55 ust. 1 
akapit drugi wspomnianego rozporządzenia Belgia bezzwłocznie poinformowała Komisję i pozostałe państwa 
członkowskie o działaniu oraz o jego uzasadnieniu. 

(2)  VectoMax G zawiera Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, szczep AM65-52 i Bacillus sphaericus 
subsp. 2362, szczep ABTS-1743 (zwane dalej, odpowiednio, „Bacillus thuringiensis israelensis” i Bacillus sphaericus) 
jako substancje czynne, a Aqua-K-Othrine zawiera deltametrynaę jako substancję czynną – wszystkie stosowane 
są w grupie produktowej 18 określonej w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 528/2012. Według informacji 
przekazanych przez Belgię działanie było niezbędne do ochrony zdrowia publicznego, ponieważ wspomniane 
komary, których obecność stwierdzono w Belgii w dwóch lokalizacjach w prowincji Flandrii Wschodniej, mogą 
być wektorem chorób, takich jak denga i gorączka chikungunya, a zatem należy jak najszybciej i najskuteczniej 
zapobiec ich ewentualnemu rozprzestrzenianiu. 

(3)  W dniu 27 września 2017 r. Komisja otrzymała uzasadniony wniosek Belgii o przedłużenie działania zgodnie 
z art. 55 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 528/2012. Uzasadniony wniosek złożono z uwagi na obawy 
spowodowane zagrożeniem dla zdrowia publicznego stwarzanym przez komary. Ponieważ kampania zwalczania 
wykrytych w Belgii populacji komarów jeszcze się nie zakończyła, a projekt monitorowania MEMO jest nadal 
w toku, wyżej wspomniane produkty będą potrzebne do celów zwalczania znanych oraz wszelkich nowych 
populacji komarów, które mogą zostać wykryte w Regionie Flamandzkim, ze względu na brak odpowiednich 
produktów alternatywnych w Belgii. 

(4)  Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób przyznaje, że nastąpiła globalna ekspansja inwazyjnych 
komarów, w tym z rodzaju Aedes, na ogromną skalę, do czego przyczyniła się w szczególności działalność 
człowieka. Komary mogą stać się poważnym zagrożeniem dla zdrowia. 
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(1) Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1. 



(5)  Ponieważ brak odpowiedniego zwalczania komarów, których rozprzestrzenianiu się nie można zapobiegać 
innymi środkami, mógłby powodować zagrożenie dla zdrowia publicznego, należy zezwolić Belgii na 
przedłużenie działania, jednak na okres nie dłuższy niż 550 dni i pod pewnymi warunkami. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Belgia może przedłużyć na okres nie dłuższy niż 550 dni działanie polegające na udostępnianiu na rynku i stosowaniu 
produktów biobójczych VectoMax G i Aqua-K-Othrine w ramach grupy produktowej 18 określonej w załączniku V do 
rozporządzenia (UE) nr 528/2012 w celu zwalczania komarów, pod warunkiem że produkty te są stosowane wyłącznie 
przez certyfikowane podmioty pod nadzorem właściwego organu. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lutego 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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