
DECYZJA KOMISJI

z dnia 5 kwietnia 2006 r.

zmieniająca decyzję 2004/453/WE w odniesieniu do Szwecji i Zjednoczonego Królestwa

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1259)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/272/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia
1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązu-
jących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów
akwakultury (1), w szczególności jej art. 12 ust. 3 i art. 13
ust. 3,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych
mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym
niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie
wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej
art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2004/453/WE z dnia 29 kwietnia
2004 r. wdrażająca dyrektywę Rady 91/67/EWG
w odniesieniu do środków zwalczania niektórych chorób
zwierząt akwakultury (3) określa dodatkowe gwarancje
dla niektórych chorób ryb.

(2) W oparciu o wymagania określone w załączniku I do
decyzji 2004/453/WE całe terytorium Szwecji zostało
uznane za wolne od zakaźnej martwicy trzustki (IPN).

(3) Od momentu przyjęcia decyzji 2004/453/WE Szwecja
powiadomiła o ogniskach IPN na terenach przybrzeż-
nych. Odnotowano jedno ognisko wśród dzikich ryb.
Kolejne ognisko odnotowano wśród ryb hodowlanych,
a według sprawozdania epidemiologicznego najbardziej
prawdopodobnym źródłem zakażenia były ryby dzikie.
W związku z powyższym tereny przybrzeżne Szwecji
nie spełniają już wymagań niezbędnych dla uznania ich

za wolne od IPN, określonych w załączniku I do tej
decyzji. Jednakże lądowe części terytorium pozostają
wolne od choroby.

(4) Te dwa ogniska nie powinny spowodować zaprzestania
dalszego prowadzenia przez Szwecję programu IPN na
terenach przybrzeżnych oraz zaprzestania wprowadzania
środków zwalczania w przypadku wykrycia IPN wśród
ryb hodowlanych lub dzikich, zgodnie z programem
przedstawionym Komisji przed przyjęciem decyzji
2004/453/WE.

(5) Decyzja 2004/453/WE wymaga, aby na terenach uzna-
nych za wolne od choroby w państwach członkowskich,
których tylko część terytorium jest uznana za wolną od
choroby, prowadzono ukierunkowany nadzór. Wymóg
ten w chwili jego przyjęcia nie uwzględniał wyjątkowej
sytuacji, gdzie Irlandię i Irlandię Północną uznano za
wolne od tej samej choroby lub chorób, a części Zjedno-
czonego Królestwa nie zostały uznane za wolne od tych
chorób.

(6) Należy zezwolić Zjednoczonemu Królestwu na prze-
rwanie prowadzenia ukierunkowanego nadzoru nad
niektórymi chorobami, od których Irlandia Północna
została uznana za wolną, pod warunkiem że Irlandię
również uznano za wolną od tych chorób.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2004/453/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załącznikach I, II i V do decyzji 2004/453/WE wprowadza
się następujące zmiany:

1) W załączniku I rozdział II zastępuje się tekstem znajdującym
się w załączniku I do niniejszej decyzji.
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(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 315 z 19.11.2002, str. 14).

(3) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str 5.



2) W załączniku II rozdział II zastępuje się tekstem znajdu-
jącym się w załączniku II do niniejszej decyzji.

3) W załączniku V pkt A.5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5) W państwach członkowskich, w których tylko części
terytorium uznane są zgodnie z załącznikiem
I rozdział II za wolne od choroby (a nie całe terytorium),
na terytoriach uznanych za wolne od choroby należy
utrzymać ukierunkowany nadzór zgodnie z przepisami
załącznika II rozdział I.4.

Jednakże Zjednoczone Królestwo może przerwać prowa-
dzenie ukierunkowanego nadzoru nad niektórymi
chorobami, od których Irlandia Północna zostaje uznana
za wolną, pod warunkiem że całe terytorium Irlandii

uznaje się za wolne od tych samych chorób zgodnie
z załącznikiem I rozdział II.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I

„ROZDZIAŁ II

Terytoria zatwierdzone jako wolne od niektórych chorób określonych w załączniku A, wykaz III kolumna 1 do
dyrektywy Rady 91/67/EWG

Choroba Państwo członkowskie Terytorium lub części terytorium

Wiosenna wiremia karpi (SVC) Dania Całe terytorium

Finlandia Całe terytorium; obszar zlewni rzeki
Vuoksi powinien być uznawany za
strefę buforową

Irlandia Całe terytorium

Szwecja Całe terytorium

Zjednoczone Królestwo Terytorium Irlandii Północnej, wyspy
Man, Jersey i Guernsey

Bakteryjna choroba nerek (BKD) Irlandia Całe terytorium

Zjednoczone Królestwo Terytorium Irlandii Północnej, wyspy
Man i Jersey

Zakaźna martwica trzustki (IPN) Finlandia Części kontynentalne terytorium;
obszary zlewni rzek Vuoksi
i Kemijoki są uznawane za strefy bufo-
rowe

Szwecja Części kontynentalne terytorium

Zjednoczone Królestwo Terytorium wyspy Man

Zakażenie gyrodaktylozą (Gyrodactylus
salaris)

Finlandia Obszary zlewni rzek Tenojoki
i Näätämönjoki; obszary zlewni Paat-
sjoki, Luttojoki i Uutuanjoki uznawane
są za strefy buforowe

Irlandia Całe terytorium

Zjednoczone Królestwo Terytorium Wielkiej Brytanii, Irlandii
Północnej, wyspy Man, Jersey
i Guernsey”
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ZAŁĄCZNIK II

„ROZDZIAŁ II

Terytoria posiadające zatwierdzony program zwalczania i kontroli niektórych chorób określonych
w załączniku A, wykaz III kolumna 1 do dyrektywy Rady 91/67/EWG

Choroba Państwo członkowskie Terytorium lub części terytorium

Wiosenna wiremia karpi Zjednoczone Królestwo Terytoria Wielkiej Brytanii

Bakteryjna choroba nerek Finlandia Części kontynentalne terytorium

Szwecja Części kontynentalne terytorium

Zjednoczone Królestwo Terytoria Wielkiej Brytanii

Zakaźna martwica trzustki Szwecja Części przybrzeżne terytorium”
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