
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 17 maja 2013 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/362/UE dotyczącą wsparcia finansowego Unii dla 
niektórych państw członkowskich na wspieranie dobrowolnych badań w zakresie nadzoru nad 
stratami rodzin pszczoły miodnej, w odniesieniu do przedłużenia terminów dla programów badań 

realizowanych przez te państwa członkowskie 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2785) 

(Jedynie teksty w języku angielskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, 
łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są 

autentyczne) 

(2013/225/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 
2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii ( 1 ), 
w szczególności jej art. 23, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W decyzji wykonawczej Komisji 2012/362/UE ( 2 ) prze
widziano wsparcie finansowe Unii dla Belgii, Danii, 
Niemiec, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, 
Litwy, Węgier, Polski, Portugalii, Słowacji, Finlandii, 
Szwecji i Zjednoczonego Królestwa na prowadzone 
przez nie programy badań w zakresie nadzoru nad stra
tami rodzin pszczoły miodnej na okres od dnia 
1 kwietnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. 

(2) Wytyczne dla pilotażowego projektu nadzoru dotyczą
cego strat rodzin pszczoły miodnej ( 3 ) laboratorium refe
rencyjnego Unii Europejskiej ds. zdrowia pszczół zawie
rają wskazówki dla państw członkowskich dotyczące 
prowadzonych przez nie programów badań w zakresie 
nadzoru nad stratami rodzin pszczoły miodnej. Przewi
dują one przeprowadzenie trzech kontroli w wybranych 
pasiekach oraz przeprowadzenie ostatniej kontroli 
podczas sezonu produkcji miodu, aby obiektywnie osza
cować liczbę utraconych lub osłabionych rodzin pszczoły 
miodnej. Okres ten powinien zostać wybrany przez 
poszczególne państwa członkowskie w zależności od 
panujących w nich szczególnych warunków klimatycz
nych. 

(3) Niektóre państwa członkowskie zgłosiły wniosek, aby 
okres realizacji programów badań w zakresie nadzoru 
nad stratami rodzin pszczoły miodnej, przewidziany 
w decyzji wykonawczej Komisji 2012/362/UE, został 
przedłużony poza dzień 30 czerwca 2013 r., gdyż biorąc 
pod uwagę położenie geograficzne tych państw człon
kowskich i ich warunki sezonowe, zrealizowanie przez 
nie tych programów przed tą datą mogłoby okazać się 
niemożliwe. 

(4) Aby umożliwić wszystkim państwom członkowskim 
biorącym udział w programach badań w zakresie 
nadzoru nad stratami rodzin pszczoły miodnej zakoń
czenie trzeciej rundy wizyt w okresie letnim, konieczna 
jest zmiana daty końcowej określonej w decyzji wyko
nawczej Komisji 2012/362/UE z dnia 30 czerwca 2013 r. 
na dzień 30 września 2013 r. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 
2012/362/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. 1 ust. 2 lit. a) decyzji wykonawczej 2012/362/UE datę 
„30 czerwca 2013 r.” zastępuje się datą „30 września 2013 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Królestwa 
Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estonii, Republiki 
Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki 
Włoskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Węgier, 
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Republiki 
Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji i Zjednoczo
nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 maja 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30. 
( 2 ) Dz.U. L 176 z 6.7.2012, s. 65. 
( 3 ) http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/docs/annex_i_pilot_ 

project_en.pdf
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