
10.12.2015 Nr. 74/853EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á 
markaði og um notkun þeirra (1), einkum 3. mgr. 3 gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Hinn 16. maí 2014 fór Belgía fram á að framkvæmdastjórnin tæki ákvörðun, skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB)  
nr. 528/2012, um hvort samsetning, að stofni til úr pólýdímetýlsíloxani, til að verjast moskítóflugum sé sæfivara að 
því er varðar a-lið 1. mgr. 3. gr. þeirrar reglugerðar.

2) Samkvæmt upplýsingum frá fyrirtækinu, sem setur vöruna á markað, myndar samsetningin, að stofni til úr pólý
dímetýl síloxani, þunnt sílíkonlag á vatnshlotum. Lítil yfirborðsspenna sílíkonlagsins kemur í veg fyrir að lirfur 
moskítóflugna geti andað sem og að kvendýrin geti verpt eggjum á yfirborð vatnsins og drukkna mörg þeirra þegar 
þau reyna það.

3) Samsetningin, að stofni til úr pólýdímetýlsíloxani, myndar því áþreifanlegan tálma sem kemur í veg fyrir að 
moskítóflugur geti fjölgað sér.

4) Samkvæmt alið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 teljast einungis vörur, sem er ætlað að eyða skaðlegum 
lífverum, bægja þeim frá, gera þær skaðlausar, koma í veg fyrir áhrif þeirra eða halda þeim með öðrum hætti í skefjum 
með aðferðum sem eru ekki eingöngu eðlisfræðilegar eða vélrænar, til sæfivara.

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um sæfivörur.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Samsetning, að stofni til úr pólýdímetýlsíloxani, til að verjast moskítóflugum með því að mynda sílíkonlag með lítilli 
yfirborðsspennu á vatnshlot og sem er sett á markað í þeim tilgangi, er ekki sæfivara að því er varðar alið 1. mgr. 3. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.

2. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Gjört í Brussel 23. apríl 2015.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Jean-Claude JUNCKER

 forseti.

___________

(*)  Þessi ESBgerð birtist í Stjtíð. ESB L 107, 25.4.2015, bls. 75. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EESnefndarinnar nr. 214/2015 frá 25. september 
2015 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1.

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) 2015/655

frá 24. apríl 2015

skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um samsetningar, að 
stofni til úr pólýdímetýlsíloxani, sem settar eru á markað til að verjast moskítóflugum (*)
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