
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1943 

z dnia 27 października 2015 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/909/UE poprzez przedłużenie okresu stosowania środków 
ochronnych w odniesieniu do małego chrząszcza ulowego we Włoszech 

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7330) 

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

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 zootech
nicznych 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)  Po złożeniu przez Włochy powiadomień o występowaniu małego chrząszcza ulowego (Aethina tumida) w regionie 
Kalabrii i na Sycylii, decyzją wykonawczą Komisji 2014/909/UE (3) ustanowiono niektóre środki ochronne. 
Decyzję tę stosuje się do dnia 30 listopada 2015 r. 

(2)  W dniu 16 września 2015 r. Włochy powiadomiły Komisję, że w wyniku kontroli i badań epidemiologicznych 
prowadzonych zgodnie z decyzją wykonawczą 2014/909/UE, jak również aktywnego nadzoru nad występo
waniem małego chrząszcza ulowego w przedmiotowych regionach Włoch, stwierdzono nowe przypadki 
zarażenia pasożytami w Kalabrii. 

(3)  W międzynarodowych standardach ustanowionych przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) zaleca 
się przeprowadzanie rocznych badań, zanim dany obszar będzie mógł odzyskać status wolnego od zarażenia. 
Ustalenie dokładnego rozwoju sytuacji epidemiologicznej, jeżeli chodzi o przypadki zarażenia małym 
chrząszczem ulowym, jest trudne, ponieważ objawy mogą zostać niezauważone, a takie zarażenie może również 
dotykać kolonii dzikich pszczół. Przypadki zarażenia uprzednio zgłoszone we Włoszech w 2014 r. wykryto 
jesienią, między wrześniem a grudniem. Trwające i przyszłe badania roczne powinny zatem obejmować cały 
okres jesieni, odpowiednio w 2015 i 2016 r. 

(4)  Z uwagi na to, że sytuacja epidemiologiczna we wspomnianych regionach Włoch nie została jeszcze ustalona i 
brak jest dodatkowych informacji na temat trwających i przyszłych badań, konieczne jest nawet przedłużenie 
stosowania środków przewidzianych w decyzji wykonawczej 2014/909/UE o kilka dodatkowych miesięcy po 
zakończeniu następnego sezonu pszczelarskiego, które, jak się przewiduje, nastąpi pod koniec listopada 2016 r. 

(5)  Okres stosowania i wprowadzone środki należy poddawać przeglądowi w dowolnym momencie w świetle 
nowych informacji na temat sytuacji epidemiologicznej w dotkniętych regionach Włoch. 

(6)  Należy odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2014/909/UE. 

(7)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i 
Pasz, 
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(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13. 
(2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. 
(3) Decyzja wykonawcza Komisji 2014/909/UE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do 

potwierdzonych przypadków występowania małego chrząszcza ulowego we Włoszech (Dz.U. L 359 z 16.12.2014, s. 161). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Art. 4 decyzji wykonawczej 2014/909/UE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 4 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 marca 2017 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 października 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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