
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1153/2010 

z dnia 8 grudnia 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 175/2010 poprzez przedłużenie okresu stosowania środków 
mających na celu zwalczanie podwyższonej śmiertelności ostryg pacyficznych (Crassostrea gigas) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 
24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie 
zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz 
zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych 
i zwalczania tych chorób ( 1 ), w szczególności jej art. 41 ust. 3 
i art. 61 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 175/2010 z dnia 
2 marca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 
2006/88/WE w zakresie środków mających na celu zwal
czanie podwyższonej śmiertelności ostryg z gatunku 
Crassostrea gigas w związku z wykryciem herpeswirusa 
1 μvar u ostryg (OsHV-1 μvar) ( 2 ) przyjęto w celu 
powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby poten
cjalnie powodowanej przez infekcję wirusową u ostryg 
pacyficznych (Crassostrea gigas) we Francji, Irlandii i na 
Wyspach Normandzkich. 

(2) Ponieważ nie było jasne, czy wirus ten rzeczywiście 
podwyższa śmiertelność ostryg pacyficznych (Crassostrea 
gigas), środki te przyjęto na czas określony do dnia 
31 grudnia 2010 r. 

(3) Podwyższona śmiertelność ostryg pacyficznych (Crassos
trea gigas) w związku z wykryciem OsHV-1 μvar utrzy
mywała się w 2010 r. 

(4) Sprawozdania na temat doświadczeń zdobytych przez 
państwa członkowskie w ramach programów wczesnego 
wykrywania OsHV-1 μvar oraz opinia Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności dotycząca przyczyn 
będą dostępne dopiero jesienią 2010 r. i będą musiały 
zostać ocenione, zanim będzie możliwe ponowne rozwa 
żenie środków przyjętych na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 175/2010. 

(5) W związku z powyższym okres stosowania rozporzą
dzenia (WE) nr 175/2010 należy przedłużyć do dnia 
30 kwietnia 2011 r. Należy zatem odpowiednio zmienić 
to rozporządzenie. 

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 8 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 175/2010 datę 
„31 grudnia 2010 r.” zastępuje się datą „30 kwietnia 2011 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14. 
( 2 ) Dz.U. L 52 z 3.3.2010, s. 1.


