
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 7 grudnia 2012 r. 

zmieniająca część A załącznika XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu 
krajowych laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy 

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8900) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/766/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 
2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania prysz
czycy, uchylającą dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 
89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniającą dyrektywę 
92/46/EWG ( 1 ), w szczególności jej art. 67 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dyrektywie 2003/85/WE określono minimalne środki 
kontroli, które należy zastosować w przypadku stwier
dzenia ogniska pryszczycy oraz określone środki zapo
biegawcze mające na celu zwiększenie świadomości oraz 
przygotowanie właściwych władz oraz społeczności 
rolniczej na wypadek tej choroby. 

(2) Wspomniane środki zapobiegawcze obejmują spoczywa
jący na państwach członkowskich obowiązek dopilnowa
nia, aby praca z żywym wirusem pryszczycy prowadzona 
była w celach badawczych i diagnostycznych wyłącznie 
w zatwierdzonych laboratoriach krajowych, wymienio
nych w wykazie zawartym w części A załącznika XI 
do dyrektywy 2003/85/WE. 

(3) Zjednoczone Królestwo oficjalnie poinformowało 
Komisję, że nazwa laboratorium krajowego wymienio
nego w wykazie zawartym w części A załącznika XI 
do dyrektywy 2003/85/WE znajdującego się w tym 
państwie członkowskim uległa zmianie. 

(4) Ze względu na pewność prawa ważne jest, aby wykaz 
laboratoriów krajowych zawarty w części A załącznika 
XI do dyrektywy 2003/85/WE był aktualny. Konieczne 
jest zatem zastąpienie wpisu dotyczącego Zjednoczonego 
Królestwa w wykazie laboratoriów krajowych zawartym 
w części A tego załącznika. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XI do 
dyrektywy 2003/85/WE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W części A załącznika XI do dyrektywy 2003/85/WE wpis 
dotyczący Zjednoczonego Królestwa otrzymuje brzmienie: 

„UK Zjednoczone 
Królestwo 

The Pirbright 
Institute 

Zjednoczone Królestwo 
Estonia 
Finlandia 
Irlandia 
Łotwa 
Malta 
Słowenia 
Szwecja” 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, s. 1.
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