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ROZHODNUTÍ
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/232
ze dne 15. února 2018
o prodloužení opatření přijatého Belgií v souvislosti s dodáváním biocidních přípravků
VectoMax G a Aqua-K-Othrine na trh a jejich používáním v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
(oznámeno pod číslem C(2018) 759)
(Pouze francouzské a nizozemské znění je závazné)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních
přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 55 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Belgie přijala dne 3. května 2017 rozhodnutí v souladu s čl. 55 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU)
č. 528/2012, kterým do 31. října 2017 povolila ve Vlámském regionu dodávání na trh a používání biocidních
přípravků VectoMax G a Aqua-K-Othrine k regulaci larev a dospělců invazivních exotických komárů (rodu Aedes)
(dále jen „komáři“) a jakýchkoli nových populací zjištěných ve Vlámském regionu v rámci projektu monitorování
exotických komárů v Belgii známého jako „MEMO“ (dále jen „opatření“). V souladu s čl. 55 odst. 1 druhým
pododstavcem uvedeného nařízení Belgie neprodleně informovala Komisi a ostatní členské státy o opatření
a o jeho odůvodnění.

(2)

VectoMax G obsahuje jako účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sérotyp H14, kmen AM65-52
a Bacillus sphaericus subsp. 2362, kmen ABTS-1743 (dále jen „Bacillus thuringiensis israelensis“, resp. „Bacillus
sphaericus“) a Aqua-K-Othrine obsahuje jako účinnou látku deltamethrin, všechny pro použití v typu přípravku 18
podle definice v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012. Podle informací poskytnutých Belgií je opatření nezbytné
pro ochranu veřejného zdraví, jelikož uvedení komáři, jejichž výskyt byl zjištěn v Belgii na dvou místech
v provincii Východní Flandry, mohou být vektory nemocí, jako je dengue a chikungunya, a jejich možnému šíření
je třeba v co nejvyšší možné míře a co nejdříve zabránit.

(3)

Dne 27. září 2017 obdržela Komise odůvodněnou žádost Belgie o prodloužení opatření v souladu s čl. 55
odst. 1 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 528/2012. Odůvodněná žádost byla založena na obavách, které
vzbuzuje hrozba pro veřejné zdraví, již tito komáři představují. Vzhledem k tomu, že kampaň zaměřená na boj
proti zjištěným populacím komárů v Belgii nebyla dosud uzavřena a monitorovací projekt MEMO stále probíhá,
je výše uvedených přípravků zapotřebí k regulaci již zjištěných a veškerých nových populací komárů, které
mohou být odhaleny ve Vlámském regionu, jelikož v Belgii není k dispozici dostatek vhodných alternativních
přípravků.

(4)

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí uznává, že se invazivní komáři, mezi něž patří rod Aedes,
výrazně rozšířili po celém světě, čemuž napomohla zejména lidská činnost, a že mají potenciál stát se vážnou
hrozbou pro zdraví.

(1) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
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(5)

Vzhledem k tomu, že při absenci patřičné regulace komárů, které není možno dosáhnout jinými prostředky, by
mohlo dojít k ohrožení veřejného zdraví, je vhodné povolit Belgii, aby za určitých podmínek prodloužila opatření
na dobu nepřesahující 550 dnů.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Belgie smí prodloužit na dobu nepřesahující 550 dnů opatření týkající se dodávání na trh a používání biocidních
přípravků VectoMax G a Aqua-K-Othrine pro typ přípravku 18 podle definice v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012
k regulaci komárů-vektorů, přičemž zajistí, aby uvedené přípravky používaly pouze certifikované subjekty pod dohledem
příslušného orgánu.
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království.

V Bruselu dne 15. února 2018.
Za Komisi
Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise

