
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 30 marca 2011 r. 

zmieniająca decyzję 2011/44/UE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy 
w Bułgarii 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2023) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/198/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 
1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu 
wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku 
wewnętrznego ( 1 ), w szczególności jej art. 9 ust. 4, 

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 
1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych 
mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym 
niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie 
wprowadzenia rynku wewnętrznego ( 2 ), w szczególności jej art. 
10 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W Bułgarii potwierdzono w styczniu 2011 r. przypadek 
pryszczycy u dzika i szereg ognisk tej choroby u zwierząt 
gospodarskich. W związku z powyższym Bułgaria 
podjęła środki w ramach dyrektywy Rady 2003/85/WE 
z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych 
środków zwalczania pryszczycy ( 3 ). 

(2) Ponadto ponieważ niezbędne było wzmocnienie środków 
zwalczania choroby przedsięwziętych przez Bułgarię, 
przyjęto decyzję Komisji 2011/44/UE z dnia 
19 stycznia 2011 r. dotyczącą niektórych środków 
ochronnych przeciwko pryszczycy w Bułgarii ( 4 ). 
Wspomnianą decyzję stosuje się do dnia 31 marca 
2011 r. 

(3) W dniu 19 marca 2011 r. Bułgaria zgłosiła ognisko 
pryszczycy u bydła opasowego wypasanego w gminie 
Sredec, znajdującej się w regionie Burgas, na zachód od 
gminy Małko Tyrnowo, gdzie ostatnie ognisko zgłoszono 
w dniu 31 stycznia 2011 r. 

(4) Konieczne jest zatem przedłużenie okresu obowiązy
wania środków ustanowionych w decyzji 2011/44/UE 
do dnia 30 czerwca 2011 r. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2011/44/UE. 

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego 
i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 16 decyzji 2011/44/UE datę „31 marca 2011 r.” zastę
puje się datą „30 czerwca 2011 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 marca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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