
DYREKTYWY 

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/31/UE 

z dnia 25 października 2012 r. 

zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wykazu gatunków ryb 
podatnych na wirusową posocznicę krwotoczną oraz do wykreślenia wpisu dotyczącego 

zakaźnego zespołu owrzodzenia 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 paździer
nika 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. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dyrektywie 2006/88/WE ustanowiono, między 
innymi, określone przepisy o wymaganiach zdrowotnych 
dla zwierząt obowiązujące w odniesieniu do zwierząt 
i produktów akwakultury, w tym przepisy szczegółowe 
dotyczące chorób egzotycznych i nieegzotycznych oraz 
gatunków podatnych na te choroby, wymienionych 
w części II załącznika IV do tej dyrektywy. 

(2) Zakaźny zespół owrzodzenia (EUS) został uwzględniony 
w wykazie chorób egzotycznych w części II załącznika 
IV do dyrektywy 2006/88/WE. 

(3) W części I załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE 
określono kryteria, zgodnie z którymi choroby egzo
tyczne i nieegzotyczne zostają włączone do wykazu 
w części II tego załącznika. Zgodnie z tymi kryteriami 
choroby egzotyczne mogą mieć potencjalnie istotny 
wpływ na gospodarkę unijną w przypadku wprowa
dzenia ich do Unii, w wyniku strat produkcyjnych 
w akwakulturze, lub ograniczenia możliwości handlu 
zwierzętami akwakultury i otrzymywanymi z nich 
produktami. Ewentualnie mogą one mieć potencjalnie 
szkodliwy wpływ na środowisko, w przypadku wprowa
dzenia ich do Unii i przeniesienia się na populacje 
dzikich zwierząt wodnych należących do gatunków, 
które zasługują na ochronę na mocy prawa Unii lub 
przepisów międzynarodowych. 

(4) Dnia 15 września 2011 r. panel ds. zdrowia i warunków 
hodowli zwierząt Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeń
stwa Żywności (EFSA) przyjął opinię naukową w sprawie 
zakaźnego zespołu owrzodzenia ( 2 ) (zwaną dalej „opinią 
EFSA”). W opinii tej EFSA stwierdza, że wpływ zakaź
nego zespołu owrzodzenia na unijny sektor akwakultury 
mógłby być żaden lub znikomy. 

(5) Ponadto w opinii EFSA przyznaje, że istnieje możliwość, 
iż zakaźny zespół owrzodzeniowy już nie raz trafiał na 
terytorium Unii za pośrednictwem ryb ozdobnych przy
wożonych z państw trzecich oraz że ryby te mogły być 
wypuszczane do unijnych wód. W tych okolicznościach 
oraz uwzględniając fakt, że w Unii nie odnotowano 
ognisk zakaźnego zespołu owrzodzeniowego, brak jest 
dowodów wskazujących, że choroba ta mogłaby mieć 
potencjalnie szkodliwy wpływ na środowisko. 

(6) Wobec wniosków przyjętych przez EFSA oraz dostęp
nych dowodów naukowych zakaźny zespół owrzodze
niowy przestał spełniać kryteria wpisania do wykazu 
w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE 
określone w części I tego załącznika. 

(7) Należy zatem wykreślić wpis dotyczący zakaźnego 
zespołu owrzodzenia z wykazu chorób egzotycznych 
z części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE. 

(8) Ponadto w części II załącznika IV do dyrektywy 
2006/88/WE znajduje się wykaz gatunków uważanych 
za podatne na wirusową posocznicę krwotoczną. 

(9) Poskarp oliwkowy (Paralichthys olivaceus) jest podatny na 
nieegzotyczną chorobę wirusowej posocznicy krwotocz
nej. W niektórych regionach Azji potwierdzono kliniczne 
przypadki tej choroby. 

(10) Należy zatem uwzględnić Poskarpa oliwkowego (Paralich
thys olivaceus) w wykazie gatunków podatnych na wiru
sową posocznicę krwotoczną w części II załącznika IV 
do dyrektywy 2006/88/WE. 

(11) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do 
dyrektywy 2006/88/WE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku IV do dyrektywy 2006/88/WE wprowadza się 
zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.
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( 1 ) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14. 
( 2 ) Dziennik EFSA 2011: 9(10):2387.



Artykuł 2 

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej 
do dnia 1 stycznia 2013 r., przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. 
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. 

2. Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 
1 stycznia 2013 r. 

3. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają 
odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towa
rzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego 
odniesienia określane są przez państwa członkowskie. 

4. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawo
wych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą. 

Artykuł 3 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Artykuł 4 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 25 października 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

Część II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE otrzymuje brzmienie: 

„CZĘŚĆ II 

Wykaz chorób 

Choroby egzotyczne 

Choroba Gatunki podatne 

Ryby Epizootyczna martwica układu 
krwiotwórczego 

Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss) oraz okoń (Perca fluviatilis) 

Mięczaki Bonamioza (Bonamia exitiosa) Ostrea angasi i Ostrea chilensis 

Perkinsoza (Perkinsus marinus) Crassostrea gigas (ostryga pacyficzna) i Crassostrea virginica 

Mikrocytoza (Microcytos mackini) Crassostrea gigas (ostryga wielka), Crassostrea virginica, Ostrea conchap
hila i Ostrea edulis (ostryga płaska) 

Skorupiaki Zespół Taura (Taura syndrome) Kreweta biała (Penaeus setiferus), krewety pacyficzne (Penaeus styliros
tris i Penaeus vannamei) 

Choroba żółtej głowy (Yellowhead 
disease) 

Krewety: Penaeus aztecus, Penaeus duorarum, Penaeus japonicus, Penaeus 
monodon, Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris i Penaeus vannamei 

Choroby nieegzotyczne 

Choroby Gatunki podatne 

Ryby Wirusowa posocznica krwotoczna 
(VHS) 

Śledź (Clupea spp.), głąbiel (Coregonus sp.), szczupak (Esox lucius), 
plamiak (łupacz) (Gadus aeglefinus), dorsz pacyficzny (Gadus macro
cephalus), dorsz atlantycki (Gadus morhua), łosoś pacyficzny (Oncor
hynchus spp.), pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss), onos (mustelka) 
(Onos mustelus), troć wędrowna (Salmo trutta), turbot (Scophthalmus 
maximus), szprot (Sprattus sprattus), lipień europejski (Thymallus 
thymallus) oraz poskarp oliwkowy (Paralichthys olivaceus) 

Zakaźna martwica układu krwio
twórczego ryb łososiowatych (IHN) 

Łosoś keta (Oncorhynchus keta), kiżucz (O. kisutch), łosoś japoński 
(masu) (O. masou), pstrąg tęczowy (O. mykiss), łosoś nerka (czerwo
ny)(O. nerka), gorbusza (O. rhodurus) i łosoś chinook (O. tshawytscha) 
oraz łosoś atlantycki (Salmo salar) 

Zakażenie herpeswirusem koi 
(KHV) 

Karp pospolity i karp koi (Cyprinus carpio) 

Zakaźna anemia łososia (ISA) Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss), łosoś atlantycki (Salmo salar) 
oraz troć wędrowna (Salmo trutta) 

Mięczaki Zakażenie wywoływane przez 
Marteilia refringens 

Ostrea angasi, O. chilensis, O. edulis (ostryga płaska), O. puelchana, 
Mytilus edulis (omułek jadalny) i M. galloprovincialis (omułek śród
ziemnomorski) 

Bonamioza (Bonamia ostreae) Ostrygi: Ostrea angasi, O. chilensis, O. conchaphila, O. denselammellosa, 
O. edulis (ostryga płaska) oraz O. puelchana 

Skorupiaki Zespół WSS (White Spot Syndro
me) 

Wszystkie skorupiaki z rzędu dziesięcionogów (Decapoda)”
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