25.4.2015

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 107/75

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/655
av den 23 april 2015
om en polydimetylsiloxanbaserad formulering som släpps ut på marknaden för myggbekämpning,
i enlighet med artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhanda
hållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 3.3, och
av följande skäl:
(1)

Belgien begärde den 16 maj 2014 att kommissionen, i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) nr 528/2012,
skulle fatta beslut om huruvida en polydimetylsiloxanbaserad formulering för myggbekämpning är en
biocidprodukt enligt artikel 3.1 a i den förordningen.

(2)

Enligt den information som lämnats av det företag som släpper ut produkten på marknaden bildar den polydime
tylsiloxanbaserade formuleringen en tunn silikonhinna på vattensamlingar. Silikonhinnans låga ytspänning
hindrar mygglarver från att andas och honmyggor från att lägga ägg på vattenytan, och många av dem drunknar
när de försöker göra det.

(3)

Den polydimetylsiloxanbaserade formuleringen utgör därför ett fysiskt hinder mot myggornas reproduk
tionsförmåga.

(4)

Endast produkter som är avsedda att förstöra, hindra, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något
annat sätt utöva kontroll över skadliga organismer på annat sätt än enbart genom fysisk eller mekanisk inverkan
är biocidprodukter enligt artikel 3.1 a i förordning (EU) nr 528/2012.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
En polydimetylsiloxanbaserad formulering som är avsedd att bekämpa myggor genom att den bildar en silikonhinna
med låg ytspänning på vattensamlingar och som släpps ut på marknaden för det ändamålet är inte en biocidprodukt
enligt artikel 3.1 a i förordning (EU) nr 528/2012.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 april 2015.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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