
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

zmieniająca decyzję 2010/221/UE w odniesieniu do zatwierdzania środków krajowych 
zapobiegających wprowadzaniu herpeswirusa 1 μνar u ostryg (OsHV-1 μνar) na niektórych 

obszarach Irlandii i Zjednoczonego Królestwa 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2381) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/213/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 paździer
nika 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. 43 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzja Komisji 2010/221/UE z dnia 15 kwietnia 2010 r. 
zatwierdzająca krajowe środki w zakresie ograniczania 
wpływu niektórych chorób zwierząt akwakultury i dzikich 
zwierząt wodnych zgodnie z art. 43 dyrektywy Rady 
2006/88/WE ( 2 ) zezwala niektórym państwom człon
kowskim na stosowanie ograniczeń dotyczących prze
syłek zwierząt wodnych, które są wprowadzane do 
obrotu lub objęte przywozem, w celu zapobiegania 
wprowadzaniu niektórych chorób na ich terytorium. 

(2) Państwa członkowskie mogą stosować takie ograniczenia 
pod warunkiem wykazania, że ich terytorium lub 
niektóre wyznaczone obszary ich terytorium są wolne 
od takich chorób, bądź wykazania, że ustanowiły 
program zwalczania w celu uwolnienia się od tych 
chorób. 

(3) Ograniczenia dotyczące herpeswirusa 1 μνar u ostryg 
(OsHV-1 μνar) przewidziane w decyzji 2010/221/UE 
mają obowiązywać tylko do dnia 30 kwietnia 2013 r. 
OsHV-1 μνar to nowa choroba z wieloma niewiadomymi 

i programy nadzoru zatwierdzone tą decyzją nie zostały 
jeszcze w pełni ocenione. W związku z tym okres, 
w którym państwa członkowskie mogą wprowadzić 
określone ograniczenia związane z tą chorobą, należy 
przedłużyć o kolejny rok. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2010/221/UE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 3a ust. 2 decyzji 2010/221/UE datę „30 kwietnia 
2013 r.” zastępuje się datą „30 kwietnia 2014 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 maja 2013 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 kwietnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji

PL L 120/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.5.2013 

( 1 ) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14. 
( 2 ) Dz.U. L 98 z 20.4.2010, s. 7.
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