
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 25/2014 

z dnia 13 stycznia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Kanady 
w wykazie krajów trzecich, terytoriów, stref lub enklaw, z których dozwolony jest przywóz do 

Unii niektórych zwierząt wodnych 

(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. 22 i art. 61 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dyrektywie Rady 2006/88/WE ustanowiono wymogi 
w zakresie zdrowia zwierząt odnoszące się do wprowa
dzania do obrotu i przywozu oraz tranzytu przez tery
torium Unii zwierząt akwakultury i produktów akwakul
tury. 

(2) W załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1251/2008 ( 2 ) ustanowiono wykaz krajów trzecich, tery
toriów, stref lub enklaw, z których dozwolone jest wpro
wadzanie zwierząt akwakultury. 

(3) Ponadto wzory świadectw zdrowia zwierząt określone 
w części A i B załącznika IV do rozporządzenia (WE) 
nr 1251/2008 zawierają poświadczenia zdrowia zwierząt 
w odniesieniu do wymogów dotyczących gatunków 
podatnych na niektóre choroby wymienione w części II 
załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE. 

(4) Niektóre prowincje Kanady (Kolumbia Brytyjska, Alberta, 
Saskatchewan, Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Szko
cja, Wyspa Księcia Edwarda, Nowa Fundlandia i Labrador, 
Jukon, Terytoria Północno-Zachodnie i Nunavut) są 
obecnie wymienione w załączniku III do rozporządzenia 
(WE) nr 1251/2008. Przywóz gatunków ryb podatnych 
na wirusową posocznicę krwotoczną, jak określono 
w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE, 
z tych prowincji na terytorium Unii jest zatem dozwo
lony. 

(5) Kanada wystąpiła z wnioskiem o wpisanie prowincji 
Quebec do wykazu ustanowionego w załączniku III do 

rozporządzenia (WE) nr 1251/2008. Zgodnie z wnios
kami z audytu dotyczącego zdrowia zwierząt wodnych, 
przeprowadzonego przez Biuro ds. Żywności i Wetery
narii w Kanadzie w czerwcu 2012 r., właściwe władze 
tego państwa trzeciego mogą zapewnić odpowiednie 
gwarancje związane z nadzorem nad chorobami ryb 
i monitorowaniem tych chorób, a wywóz ryb 
i produktów pochodnych do Unii podlega sprawdzo
nemu systemowi certyfikacji. Ponadto właściwe organy 
Kanady przedstawiły Komisji szczegółowe informacje 
dotyczące opartego na analizie ryzyka programu nadzoru 
wirusowej posocznicy krwotocznej, który prowadzono 
w latach 2007–2012 w odniesieniu do ryb dziko żyją
cych pochodzących z powierzchniowych działów 
wodnych wysokiego ryzyka w prowincji Quebec. 
Z analizy projektu i wdrożenia programu nadzoru 
wynika, że występowanie wirusowej posocznicy krwo
tocznej w tym okresie w Quebecu w populacji dziko 
żyjących ryb podatnych na tę chorobę jest wysoce 
nieprawdopodobne. Fakt ten stanowi kolejną gwarancję 
w odniesieniu do statusu zdrowotnego gatunków ryb 
podatnych na wirusową posocznicę krwotoczną lub 
produktów pochodnych, które mogą być wywożone 
z Quebecu do Unii. 

(6) Dlatego należy zezwolić na przywóz z Quebecu do Unii 
gatunków ryb podatnych na wirusową posocznicę krwo
toczną, jak określono w części II załącznika IV do dyrek
tywy 2006/88/WE, przeznaczonych do celów hodow
lanych, do obszarów przejściowych, łowisk typu „wpuść 
i złów” oraz otwartych i zamkniętych obiektów, 
w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne. 

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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( 1 ) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14. 
( 2 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 

2008 r. wdrażające dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie 
warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowa
dzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakul
tury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków- 
wektorów (Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 41).



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

Sporządzono w Brukseli dnia 13 stycznia 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący 

ZAŁĄCZNIK 

W tabeli w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 wpis dotyczący Kanady otrzymuje brzmienie: 

Kraj/terytorium Gatunki akwakultury Strefa/enklawa 

Kod ISO Nazwa Ryby Małże Skorupiaki Kod Wyszczególnienie 

„CA Kanada X CA 0 ( C ) Całe terytorium 

CA 1 ( D ) Kolumbia Brytyjska 

CA 2 ( D ) Alberta 

CA 3 ( D ) Saskatchewan 

CA 4 ( D ) Manitoba 

CA 5 ( D ) Nowy Brunszwik 

CA 6 ( D ) Nowa Szkocja 

CA 7 ( D ) Wyspa Księcia 
Edwarda 

CA 8 ( D ) Nowa Fundlandia 
i Labrador 

CA 9 ( D ) Jukon 

CA 10 ( D ) Terytoria Północno- 
Zachodnie 

CA 11 ( D ) Nunavut 

CA 12 ( D ) Quebec”
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