
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 4 grudnia 2012 r. 

zmieniająca załącznik I do decyzji 2009/177/WE w odniesieniu do programów nadzoru dla 
Finlandii i Zjednoczonego Królestwa oraz statusu wolnego od choroby dla Finlandii 

i Zjednoczonego Królestwa w zakresie niektórych chorób zwierząt wodnych 

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8758) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/753/UE) 

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. 44 ust. 1 akapit pierwszy 
i art. 49 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W decyzji Komisji 2009/177/WE z dnia 31 października 
2008 r. wdrażającej dyrektywę Rady 2006/88/WE 
w odniesieniu do programów nadzoru i eliminowania 
chorób oraz statusu państw członkowskich, stref i enklaw 
wolnych od choroby ( 2 ) ustanowiono wykaz państw 
członkowskich, stref i enklaw objętych zatwierdzonymi 
programami nadzoru w odniesieniu do co najmniej 
jednej choroby nieegzotycznej, wymienionej w części II 
załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE („choroby 
nieegzotyczne”). W decyzji tej ustanowiono także 
wykaz państw członkowskich, stref i enklaw uznanych 
za wolne od choroby w odniesieniu do co najmniej 
jednej z tych chorób. 

(2) W części B załącznika I do decyzji 2009/177/WE usta
nowiono wykaz państw członkowskich, stref i enklaw 
objętych zatwierdzonymi programami eliminowania 
chorób, a w części C tego załącznika – wykaz państw 
członkowskich, stref i enklaw uznanych za wolne od 
choroby w odniesieniu do co najmniej jednej choroby 
nieegzotycznej. 

(3) Finlandia przedłożyła Komisji dokumentację, zgodnie 
z którą gminy Uusikaupunki, Pyhäranta i Rauma są 
wolne od wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS). 

(4) Zjednoczone Królestwo przedłożyło Komisji dokumenta
cję, zgodnie z którą południowo-zachodnie Szetlandy są 
wolne od zakaźnej anemii łososi (ISA). 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić części B i C załącz
nika I do decyzji 2009/177/WE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W częściach B i C załącznika I do decyzji 2009/177/WE wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14. 
( 2 ) Dz.U. L 63 z 7.3.2009, s. 15.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do decyzji 2009/177/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1) część B otrzymuje brzmienie: 

„CZĘŚĆ B 

Państwa członkowskie, strefy i enklawy objęte zatwierdzonymi programami eliminowania chorób 

Choroba Państwo 
członkowskie Kod ISO 

Zasięg geograficzny obszaru objętego programem 
eliminowania chorób (państwo członkowskie, strefy 

lub enklawy) 

Wirusowa posocznica krwotoczna (VHS) Dania DK Następujące zlewnie: Tim Å, Hover Å, Heager 
Å, Velling Å, Skjern Å, Hemmet Mølle Bæk, 
Lydum Å, Kongeå, Kolding Å, Vejle Å i Holm
sland Klit. 

Finlandia FI Prowincja Åland 

Zakaźna martwica układu krwiotwórczego 
ryb łososiowatych (IHN) 

Zakażenie herpeswirusem koi (KHV) Niemcy DE Kraj związkowy Saksonia” 

Zakażenie wywoływane przez Marteilia 
refringens 

Zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae 

Choroba wywoływana przez Whispovirus 
(White spot disease) 

2) w części C wprowadza się następujące zmiany: 

a) odnoszący się do Finlandii wpis dotyczący wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) otrzymuje brzmienie: 

„Finlandia FI Wszystkie lądowe i przybrzeżne obszary na terytorium kraju z wyjątkiem prowincji Åland” 

b) w wierszu odnoszącym się do Zjednoczonego Królestwa dotyczącym zakaźnej anemii łososi (ISA) skreśla się słowa 
„z wyjątkiem południowo-zachodnich Szetlandów”.
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