
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 7 lipca 2011 r. 

zmieniająca załączniki II i III do decyzji 2010/221/UE w odniesieniu do anulowania programu 
zwalczania bakteryjnej choroby nerek dla Wielkiej Brytanii oraz zatwierdzenia programu 

nadzoru w odniesieniu do herpeswirusa 1 μνar u ostryg dla Guernsey 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4770) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/403/UE) 

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. 43 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W decyzji Komisji 2010/221/UE z dnia 15 kwietnia 
2010 r. zatwierdzającej krajowe środki w zakresie ogra
niczania wpływu niektórych chorób zwierząt akwakul
tury i dzikich zwierząt wodnych zgodnie z art. 43 dyrek
tywy Rady 2006/88/WE ( 2 ) zezwala się, by niektóre 
państwa członkowskie stosowały ograniczenia w 
odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywozu 
przesyłek tych zwierząt w celu zapobiegania wprowa
dzeniu niektórych chorób na ich terytorium, pod warun
kiem że państwa te wykazały, że ich terytoria lub pewne 
wyznaczone na nich obszary są wolne od tych chorób 
albo że ustanowiły program zwalczania lub nadzoru 
w celu uwolnienia się od tych chorób. 

(2) W załączniku II do decyzji 2010/221/UE terytorium 
Wielkiej Brytanii wymienione jest obecnie jako obszar 
Zjednoczonego Królestwa posiadający zatwierdzony 
program zwalczania w odniesieniu do bakteryjnej 
choroby nerek (BKD). 

(3) Zjednoczone Królestwo poinformowało o swoim 
zamiarze anulowania tego programu zwalczania. 
W wyniku ponownej dogłębnej oceny środków wprowa
dzonych przez to państwo członkowskie, aby kontro
lować BKD w Wielkiej Brytanii, stwierdzono, że nie ma 

już potrzeby stosowania ograniczeń wprowadzonych 
tym programem, dotyczących przemieszczania przesyłek 
niektórych zwierząt akwakultury do Zjednoczonego 
Królestwa. W związku z tym Zjednoczone Królestwo 
powinno zostać wykreślone z wykazu obszarów posia
dających zatwierdzone programy zwalczania w 
odniesieniu do BKD, określonych w załączniku II do 
decyzji 2010/221/UE. 

(4) W załączniku III do decyzji 2010/221/UE znajduje się 
obecnie wykaz części terytoriów Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej jako obszarów Zjednoczonego Króle
stwa posiadających zatwierdzone programy nadzoru 
w odniesieniu do herpeswirusa 1 μνar (OsHV-1 μνar) 
u ostryg. Zjednoczone Królestwo przedstawiło obecnie 
program nadzoru w odniesieniu do OsHV-1 μνar dla 
terytorium Guernsey. Ten program nadzoru ma na celu 
wykazanie, że obszary na Guernsey, na których nie 
wykryto wirusa OsHV-1 μνar, są od niego wolne oraz 
zapobieżenie wprowadzeniu go na te obszary. Treść tego 
programu nadzoru odpowiada już zatwierdzonym 
programom nadzoru, wymienionym w załączniku III 
do decyzji 2010/221/UE. 

(5) Nie stwierdzono na Guernsey zwiększonej śmiertelności 
na obszarach chowu i hodowli ostryg pacyficznych ani 
na obszarach przejściowych w ciągu ostatnich dwóch lat. 
Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Zjedno
czone Królestwo przedsiębiorcy działający w sektorze 
ostryg pacyficznych dobrowolnie zastosowali zakaz prze
mieszczania ostryg pacyficznych na Guernsey od dnia 
kwietnia 2010 r. Informacja ta sugeruje, że Guernsey 
jest wolne od wirusa OsHV-1 μνar. Należy zatwierdzić 
ograniczenia przemieszczania, aby chronić status zdro
wotny ostryg pacyficznych na tym terytorium. 

(6) Należy więc zatwierdzić program nadzoru dla Guernsey 
i Guernsey powinno zostać wpisane do wykazu znajdu
jącego się w załączniku III do decyzji 2010/221/UE. 

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2010/221/UE.
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( 1 ) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14. 
( 2 ) Dz.U. L 98 z 20.4.2010, s. 7.



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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załączniki II i III do decyzji 2010/221/UE zastępuje się tekstem 
znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lipca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK II 

Państwa członkowskie i ich części posiadające programy zwalczania w odniesieniu do niektórych chorób 
zwierząt akwakultury i zatwierdzone do wprowadzenia środków krajowych w celu kontroli tych chorób 

zgodnie z art. 43 ust. 2 dyrektywy 2006/88/WE 

Choroba Państwo 
członkowskie Kod Zasięg geograficzny obszaru z zatwierdzonymi środkami 

krajowymi 

Bakteryjna choroba nerek 
(BKD) 

Finlandia FI Części kontynentalne terytorium 

Szwecja SE Części kontynentalne terytorium 

Zakaźna martwica trzustki 
(IPN) 

Szwecja SE Części przybrzeżne terytorium 

ZAŁĄCZNIK III 

Państwa członkowskie i obszary posiadające programy nadzoru w odniesieniu do herpeswirusa 1 μνar 
(OsHV-1 μνar) u ostryg i zatwierdzone do wprowadzenia środków krajowych w celu kontroli tej choroby 

zgodnie z art. 43 ust. 2 dyrektywy 2006/88/WE 

Choroba Państwo 
członkowskie Kod Zasięg geograficzny obszarów z zatwierdzonymi środkami 

krajowymi (państwa członkowskie, strefy i enklawy) 

Herpeswirus 1 μνar (OsHV- 
1 μνar) u ostryg 

Irlandia IE Enklawa 1: zatoki Sheephaven i Gweedore. 

Enklawa 2: zatoka Gweebara. 

Enklawa 3: zatoki Drumcliff, Killala, Broadhaven 
i Blacksod. 

Enklawa 4: zatoki Ballinakill i Streamstown. 

Enklawa 5: zatoki Bertraghboy i Galway. 

Enklawa 6: ujście Shannon oraz zatoki Poulnasharry, 
Askeaton i Ballylongford. 

Enklawa 7: zatoka Kenmare. 

Enklawa 8: zatoka Dunmanus. 

Enklawa 9: zatoki Kinsale i Oysterhaven. 

Zjednoczone 
Królestwo 

UK Terytorium Wielkiej Brytanii z wyjątkiem zatoki Whitstable 
w hrabstwie Kent. 

Terytorium Irlandii Północnej z wyjątkiem zatoki Killough, 
Lough Foyle i Carlington Lough. 

Terytorium Guernsey”
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