
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 350/2011 

z dnia 11 kwietnia 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w zakresie wymagań dotyczących wprowadzania 
do obrotu przesyłek ostryg pacyficznych przeznaczonych dla państw członkowskich lub części 
państw członkowskich posiadających środki krajowe w odniesieniu do herpeswirusa ostryg 1 μνar 

(OsHV-1 μνar) zatwierdzone decyzją 2010/221/UE 

(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. 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 ) ustanawia wymagania certyfikacji 
w odniesieniu do wprowadzania do obrotu, w tym 
wymagania w zakresie certyfikacji zdrowia zwierząt 
w przypadku przemieszczania zwierząt akwakultury na 
obszary objęte krajowymi środkami zatwierdzonymi 
decyzją Komisji 2010/221/UE z dnia 15 kwietnia 
2010 r. zatwierdzającą krajowe środki w zakresie ograni
czania wpływu niektórych chorób zwierząt akwakultury 
i dzikich zwierząt wodnych na podstawie art. 43 dyrek
tywy Rady 2006/88/WE ( 3 ). 

(2) Od 2008 r. podwyższona śmiertelność ostryg pacyficz
nych (Crassostrea gigas) wystąpiła na wielu obszarach 
w Irlandii, Francji i Wielkiej Brytanii. Badania epidemio
logiczne przeprowadzone w 2009 r. sugerowały, że do 
wspomnianej podwyższonej śmiertelności w dużym 
stopniu przyczynił się nowo odkryty szczep herpeswirusa 
ostryg 1 μνar (OsHV-1), a mianowicie OsHV-1 μνar. 

(3) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 175/2010 z dnia 
2 marca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 
2006/88/WE w zakresie środków mających na celu zwal
czanie podwyższonej śmiertelności ostryg z gatunku 
Crassostrea gigas w związku z wykryciem herpeswirusa 
ostryg 1 μνar (OsHV-1 μνar) ( 4 ) przyjęto, aby zapobiec 
dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa OsHV-1 μνar. 
Rozporządzeniem tym wprowadzono środki zapobiega
jące rozprzestrzenianiu się choroby i stosuje się ono do 
dnia 30 kwietnia 2011 r. 

(4) Decyzja 2010/221/EU, ostatnio zmieniona decyzją 
Komisji 2011/187/UE ( 5 ), umożliwia państwom człon
kowskim wymienionym w załączniku III do tej decyzji 

nakładanie wymagań dotyczących wprowadzania do 
obrotu w odniesieniu do przemieszczania ostryg pacy
ficznych na obszary objęte programami nadzoru, aby 
zapobiec wprowadzeniu wirusa OsHV-1 μνar na te 
obszary. W celu zapewnienia jasności i uproszczenia 
prawodawstwa Unii Europejskiej, odpowiednie nakła
danie wymagań dotyczących wprowadzania do obrotu 
należy określić w rozporządzeniu (WE) nr 1251/2008. 

(5) Aby zapobiec wprowadzeniu wirusa OsHV-1 μνar do 
państw członkowskich lub ich części wymienionych 
w załączniku III do decyzji 2010/221/EU, przesyłki 
ostryg pacyficznych przeznaczonych do hodowli lub 
obszarów umieszczenia oraz do zakładów wysyłkowych, 
zakładów oczyszczania lub podobnych zakładów, przed 
ich spożyciem przez ludzi, wprowadzane do takich 
państw członkowskich lub ich części, powinny pocho
dzić z obszaru o równoważnym statusie zdrowotnym. 

(6) Aby zapewnić spełnienie wspomnianych wymogów, 
przesyłkom tego rodzaju powinno towarzyszyć świa
dectwo zdrowia zwierząt zawierające niezbędne poświad
czenia. 

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

(8) Należy zapewnić środki przejściowe umożliwiające 
państwom członkowskim i odnośnej branży podjęcie 
koniecznych środków w celu spełnienia wymogów usta
nowionych w niniejszym rozporządzeniu. 

(9) Aby uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się OsHV-1 
μνar, niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać 
niezwłocznie po dniu wygaśnięcia rozporządzenia (UE) 
nr 175/2010. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1251/2008 wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) w art. 1 lit. a) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie: 

„(ii) zwierząt akwakultury przeznaczonych do celów hodow
lanych, do obszarów umieszczenia, łowisk typu »wpuść 
i złów«, otwartych obiektów, w których utrzymuje się 
zwierzęta ozdobne, i do odnowy populacji oraz do 
zakładów wysyłkowych, zakładów oczyszczania lub
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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. 
( 3 ) Dz.U. L 98 z 20.4.2010, s. 7. 
( 4 ) Dz.U. L 52 z 3.3.2010, s. 1. 
( 5 ) Dz.U. L 80 z 26.3.2011, s. 15.



podobnych zakładów, przed ich spożyciem przez ludzi, 
w państwach członkowskich i ich częściach posiadają
cych środki krajowe zatwierdzone decyzją Komisji 
2010/221/UE (*); 

___________ 
(*) Dz.U. L 98 z 20.4.2010, s. 7.”; 

2) w art. 8a ust. 1 lit. a) dodaje się ppkt (iii) w brzmieniu: 

„(iii) załączniku III do decyzji 2010/221/UE jako objęte 
programem nadzoru co najmniej jednej z chorób 
wymienionych w pierwszej kolumnie tej tabeli;”; 

3) dodaje się art. 8b w brzmieniu: 

„Artykuł 8b 

Żywe mięczaki przeznaczone do zakładów 
wysyłkowych, zakładów oczyszczania lub podobnych 
zakładów, przed ich spożyciem przez ludzi, 
w państwach członkowskich i ich częściach 
posiadających środki krajowe zatwierdzone decyzją 
2010/221/UE 

1. Przesyłkom żywych mięczaków przeznaczonych do 
zakładów wysyłkowych, zakładów oczyszczania 
i podobnych zakładów, przed ich spożyciem przez ludzi, 
musi towarzyszyć świadectwo zdrowia zwierząt wypełnione 
zgodnie ze wzorem znajdującym się w części B załącznika II 
i uwagami wyjaśniającymi zawartymi w załączniku V, 
w przypadku gdy: 

a) są wprowadzane do państw członkowskich lub ich części 
wymienionych w drugiej i czwartej kolumnie tabeli 
zamieszczonej w załączniku III do decyzji 2010/221/UE 
jako objęte programem nadzoru co najmniej jednej 
z chorób wymienionych w pierwszej kolumnie tej tabeli; 

b) należą do gatunków wymienionych w części C załącznika 
II jako gatunki podatne na choroby, w odniesieniu do 
których stosuje się program nadzoru zgodnie z decyzją 
2010/221/UE, jak określono w lit. a). 

2. Przesyłki żywych mięczaków, o których mowa w ust. 
1, spełniają wymagania dotyczące zdrowia zwierząt 

określone we wzorze świadectwa zdrowia zwierząt oraz 
w uwagach wyjaśniających, o których mowa w tym ustępie. 

3. Niniejszego artykułu nie stosuje się do przesyłek prze
znaczonych do zakładów wysyłkowych, zakładów oczysz
czania i podobnych zakładów, które nie posiadają zatwier
dzonego przez właściwy organ systemu oczyszczania 
ścieków, który: 

a) dezaktywuje wirusy z otoczką; lub 

b) ogranicza ryzyko przeniesienia chorób do wód natural
nych do poziomu możliwego do przyjęcia.”; 

4) załącznik II zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

1. W okresie przejściowym do dnia 15 maja 2011 r. prze
syłki ostryg pacyficznych, którym towarzyszą świadectwa 
zdrowia zwierząt wydane zgodnie z częściami A lub 
B załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 przed 
zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem 
i świadectwo zdrowia zwierząt wydane zgodnie 
z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 175/2010, 
można wprowadzać do obrotu pod warunkiem że przed tą 
datą dotrą one do ostatecznego miejsca przeznaczenia. 

2. W okresie przejściowym do dnia 1 lipca 2012 r. przesyłki 
zwierząt akwakultury, którym towarzyszą świadectwa zdrowia 
zwierząt wydane zgodnie z częściami A lub B załącznika II do 
rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 przed zmianami wprowa
dzonymi niniejszym rozporządzeniem, można nadal wprowa
dzać do obrotu, pod warunkiem że nie mają zastosowania 
poświadczenia zdrowia zwierząt w odniesieniu do OsHV-1 
μνar określone w części II tych świadectw oraz że przed tą 
datą dotrą one do ostatecznego miejsca przeznaczenia. 

Artykuł 3 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2011 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 11 kwietnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK II 

CZĘŚĆ A 

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla wprowadzania do obrotu zwierząt akwakultury przeznaczonych do 
celów hodowlanych, do obszarów umieszczenia, łowisk typu »wpuść i złów«, otwartych obiektów, w których 

utrzymuje się zwierzęta ozdobne, i do odnowy populacji
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CZĘŚĆ B 

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt do wprowadzania do obrotu zwierząt akwakultury lub ich produktów, 
przeznaczonych do dalszego przetwarzania, zakładów wysyłkowych, zakładów oczyszczania i podobnych 

zakładów, przed ich spożyciem przez ludzi
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CZĘŚĆ C 

Wykaz gatunków podatnych na choroby, w odniesieniu do których zostały zatwierdzone krajowe środki na 
mocy decyzji 2010/221/UE 

Choroba Gatunki podatne 

Wiosenna wiremia karpi 
(SVC) 

Tołpyga pstra (Aristichthys nobilis), karaś złocisty (Carassius auratus), karaś (Carassius caras
sius), amur biały (Ctenopharyngodon idellus), karp i karp koi (Cyprinus carpio), tołpyga biała 
(Hypophthalmichthys molitrix), sum (Silurus glanis) i lin (Tinca tinca), jaź (Leuciscus idus) 

Bakteryjna choroba nerek 
(BKD) 

Rodzina: łososiowate 

Zakaźna martwica trzustki 
(IPN) 

Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss), pstrąg źródlany (Salvelinus fontinalis), troć 
wędrowna (Salmo trutta), łosoś atlantycki (Salmo salar), łosoś pacyficzny (Oncorhynchus 
spp.) I sieja (Coregonus lavaretus) 

Zakażenie gyrodactylus salaris Łosoś atlantycki (Salmo salar), pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss), golec zwyczajny 
(Salvelinus alpinus), północnoamerykański pstrąg źródlany (Salvelinus fontinalis), lipień 
(Thymallus thymallus), północnoamerykański pstrąg jeziorowy (Salvelinus namaycush) 
i troć wędrowna (Salmo trutta). 

Herpeswirus ostryg 1 μνar 
(oshv-1 μνar) 

Ostryga pacyficzna (Crassostrea gigas)”
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