
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1143/2010 

z dnia 7 grudnia 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do okresu stosowania przepisów 
przejściowych odnoszących się do niektórych ozdobnych zwierząt wodnych przeznaczonych do 

zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 
24 października 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. 17 ust. 
2, art. 22 i 25 oraz art. 61 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 
12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę Rady 
2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certy
fikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu 
i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury 
i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz 
gatunków-wektorów ( 2 ) określa warunki zdrowotne zwie
rząt oraz wymagania certyfikacji mające zastosowanie do 
przywozu do Unii ozdobnych zwierząt wodnych prze
znaczonych do zamkniętych obiektów, w których utrzy
muje się zwierzęta ozdobne. 

(2) Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 
ryby ozdobne należące do gatunków podatnych na co 
najmniej jedną chorobę wymienioną w części II załącz
nika IV do dyrektywy 2006/88/WE i przeznaczone do 
zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwie
rzęta ozdobne, przywożone są na terytorium Unii 
wyłącznie z krajów trzecich, terytoriów, stref lub enklaw 
wymienionych w załączniku III do tego rozporządzenia. 
Zakaźny zespół owrzodzenia (EUS) został wymieniony 
w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE 
jako egzotyczna choroba niektórych podatnych na nią 
gatunków ryb. 

(3) Zgodnie z art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) 
nr 1251/2008 w okresie przejściowym do dnia 
31 grudnia 2010 r. państwa członkowskie mogą 
zezwolić na przywóz ozdobnych zwierząt wodnych nale 
żących do gatunków podatnych na EUS, przeznaczonych 
wyłącznie do zamkniętych obiektów, w których utrzy
muje się zwierzęta ozdobne, z krajów lub terytoriów 
trzecich będących członkami Światowej Organizacji 
Zdrowia Zwierząt (OIE). 

(4) W części II.2 modelu świadectwa zdrowia ozdobnych 
zwierząt wodnych przeznaczonych do zamkniętych 
obiektów określonych w części B załącznika IV do 

rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 określono niektóre 
wymogi dotyczące przywozu, odnoszące się do EUS. 
Zgodnie z art. 20 ust. 5 akapit drugi tego rozporządzenia 
wymogi te nie mają zastosowania we wspomnianym 
powyżej okresie przejściowym. 

(5) Obecnie konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań 
w celu dokładniejszego określenia ryzyka związanego 
z przywozem do Unii tego rodzaju ozdobnych zwierząt 
wodnych. Aby nie doszło do przerwania handlu tego 
rodzaju zwierzętami należy przedłużyć do dnia 
31 grudnia 2012 r. okres stosowania przepisów przej 
ściowych określonych obecnie w art. 20 ust. 5 rozporzą
dzenia (WE) nr 1251/2008. 

(6) Ponadto nie mają już zastosowania niektóre inne prze
pisy przejściowe zawarte w art. 20 tego rozporządzenia. 
Aby zapewnić zwięzłość i jasność prawodawstwa Unii 
przepisy te należy wykreślić. 

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 1251/2008. 

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 20 rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 otrzymuje 
brzmienie: 

„Artykuł 20 

W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2012 r. państwa 
członkowskie mogą zezwolić na przywóz ozdobnych zwie
rząt wodnych należących do gatunków podatnych na 
zakaźny zespół owrzodzenia (EUS), przeznaczonych 
wyłącznie do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje 
się zwierzęta ozdobne, z krajów i terytoriów trzecich będą
cych członkami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt 
(OIE). 

W okresie przejściowym wymagania dotyczące EUS okre 
ślone w części II.2 świadectwa zdrowia zwierząt określonego 
w części B załącznika IV, nie mają zastosowania do ozdob
nych zwierząt wodnych przeznaczonych wyłącznie do 
zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta 
ozdobne.”
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( 1 ) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14. 
( 2 ) Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 41.



Artykuł 2 

W przypisie (3) do części II.2 świadectwa zdrowia zwierząt 
określonego w części B załącznika IV datę „1 stycznia 
2011 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2013 r.”. 

W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2012 r. przesyłki 
ozdobnych zwierząt wodnych, którym towarzyszą świadectwa 
zdrowia zwierząt wydane zgodnie z częścią B załącznika IV do 
rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 przed zmianami wprowa

dzonymi niniejszym rozporządzeniem, można nadal przywozić 
do Unii lub przewozić tranzytem przez jej terytorium. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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