
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

zmieniająca załącznik I do decyzji 2009/177/WE w odniesieniu do statusu obszaru wolnego od 
choroby w przypadku Danii odnośnie do wirusowej posocznicy krwotocznej oraz w przypadku 
Irlandii i Irlandii Północnej, stanowiącej terytorium Zjednoczonego Królestwa, odnośnie do 

zakażenia herpeswirusem koi 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 8385) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/706/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, 
art. 44 ust. 2 akapit pierwszy, art. 49 ust. 1 i art. 50 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W decyzji Komisji 2009/177/WE ( 2 ) ustanowiono wykaz 
państw członkowskich, stref i enklaw objętych zatwier
dzonymi programami nadzoru i zatwierdzonymi progra
mami eliminowania chorób w odniesieniu do co 
najmniej jednej z chorób nieegzotycznych wymienionych 
w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE. 
W decyzji 2009/177/WE ustanowiono także wykaz 
państw członkowskich, stref i enklaw uznanych za 
wolne od choroby w odniesieniu do co najmniej jednej 
z tych chorób. 

(2) Dania przedłożyła Komisji wieloletni program elimino
wania wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) na 
okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. na podstawie decyzji Rady 90/424/EWG ( 3 ). 
Strefy objęte tym programem zostały wpisane do części 
B wykazu zawartego w załączniku I do decyzji 
2009/177/WE. 

(3) Dania notyfikowała Komisji oświadczenie o zakończeniu 
wieloletniego programu eliminowania wirusowej posocz
nicy krwotocznej (VHS) i o udanym wyeliminowaniu tej 
choroby z całego kontynentalnego terytorium Danii. 

Oświadczenie to spełnia wymagania dotyczące oświad
czeń o niewystępowaniu choroby, ustanowione w dyrek
tywie 2006/88/WE. W związku z tym należy uznać całe 
terytorium kontynentalne Danii za wolne od wirusowej 
posocznicy krwotocznej (VHS). 

(4) W grudniu 2009 r. Irlandia przedłożyła Komisji wielo
letni program nadzoru zakażenia herpeswirusem koi 
(KHV) obejmujący całe terytorium Irlandii. Obszar objęty 
tym programem został wpisany do części A wykazu 
zawartego w załączniku I do decyzji 2009/177/WE. 

(5) Irlandia notyfikowała Komisji oświadczenie o niewystępo
waniu zakażenia herpeswirusem koi (KHV). Oświadczenie 
to spełnia wymagania dotyczące oświadczeń o niewystę
powaniu choroby, ustanowione w dyrektywie 
2006/88/WE. W związku z tym całe terytorium Irlandii 
należy uznać za wolne od zakażenia herpeswirusem koi 
(KHV). 

(6) W styczniu 2010 r. Zjednoczone Królestwo przedłożyło 
Komisji wieloletni program nadzoru zakażenia herpeswi
rusem koi (KHV) w Irlandii Północnej, stanowiącej tery
torium Zjednoczonego Królestwa. 

(7) W lutym 2013 r. Zjednoczone Królestwo notyfikowało 
Komisji oświadczenie o niewystępowaniu zakażenia 
herpeswirusem koi (KHV) dotyczące Irlandii Północnej, 
stanowiącej terytorium Zjednoczonego Królestwa. 
Oświadczenie to spełnia wymagania dotyczące oświad
czeń o niewystępowaniu choroby, ustanowione w dyrek
tywie 2006/88/WE. W związku z tym obszar Irlandii 
Północnej, stanowiącej terytorium Zjednoczonego Króle
stwa, należy uznać za wolny od zakażenia herpeswi
rusem koi (KHV). 

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić części A, B i 
C załącznika I do decyzji 2009/177/WE. 

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego 
i Zdrowia Zwierząt,
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( 1 ) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14. 
( 2 ) Decyzja Komisji 2009/177/WE z dnia 31 października 2008 r. 

wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do 
programów nadzoru i eliminowania chorób oraz statusu państw 
członkowskich, stref i enklaw wolnych od choroby (Dz.U. L 63 
z 7.3.2009, s. 15). 

( 3 ) Decyzja Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie 
wydatków w dziedzinie weterynarii (Dz.U. L 224 z 18.8.1990, 
s. 19).



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik I do decyzji 2009/177/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji 

ZAŁĄCZNIK 

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

1) w części A: 

skreśla się wpis dotyczący Irlandii, odnoszący się do zakażenia herpeswirusem koi (KHV); 

2) w części B: 

skreśla się wpis dotyczący Danii, odnoszący się do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS); 

3) w części C: 

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

„Dania DK Całe terytorium kontynentalne” 

b) dodaje się wpis dotyczący Irlandii, odnoszący się do zakażenia herpeswirusem koi (KHV), w brzmieniu: 

„Irlandia IE Całe terytorium” 

c) dodaje się wpis dotyczący Zjednoczonego Królestwa, odnoszący się do zakażenia herpeswirusem koi (KHV), 
w brzmieniu: 

„Zjednoczone 
Królestwo 

UK Terytorium Irlandii Północnej”
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