
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 23 marca 2012 r. 

zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego 
podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus 
(Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii 

innych niż te, na których organizm ten nie występuje 

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 1844) 

(2012/175/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 
2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem 
do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub 
produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we 
Wspólnocie ( 1 ), w szczególności jej artykuł 16 ust. 3 zdanie 
czwarte, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W decyzji Komisji 2006/133/WE ( 2 ) ustanawia się okre 
ślone środki ochronne, które mają być stosowane do 
dnia 31 marca 2012 r. 

(2) Decyzja 2006/133/WE powinna nadal być stosowana 
przez okres umożliwiający odpowiedni przegląd środ
ków, które w niej przewidziano. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2006/133/WE. 

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 2 decyzji 2006/133/WE wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w ust. 1 datę „31 marca 2012 r.” zastępuje się datą 
„31 października 2012 r.”; 

2) w ust. 3 datę „31 marca 2012 r.” zastępuje się datą 
„31 października 2012 r.”; 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2012 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 52 z 23.2.2006, s. 34.
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