
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/278 

z dnia 18 lutego 2015 r. 

zmieniająca decyzję 2010/221/UE w odniesieniu do krajowych środków zapobiegających 
wprowadzaniu niektórych chorób zwierząt wodnych na części terytoriów Irlandii, Finlandii 

i Zjednoczonego Królestwa 

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 791) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

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)  Decyzja Komisji 2010/221/UE (2) umożliwia niektórym państwom członkowskim stosowanie ograniczeń 
wprowadzania do obrotu oraz przywozu w odniesieniu do przesyłek zwierząt wodnych, aby zapobiec 
wprowadzeniu pewnych chorób na ich terytorium, pod warunkiem że państwa te wykazały, iż ich terytorium lub 
pewne wydzielone obszary ich terytorium są wolne od takich chorób albo że państwa te ustanowiły program 
zwalczania lub nadzoru w celu uwolnienia się od tych chorób. 

(2)  Decyzja 2010/221/UE stanowi, że państwa członkowskie i ich części wymienione w załączniku I do tej decyzji 
należy uznać za wolne od chorób wymienionych w tym załączniku. Ponadto wspomnianą decyzją zatwierdzono 
programy zwalczania przyjęte przez niektóre państwa członkowskie w odniesieniu do obszarów i chorób 
wymienionych w załączniku II do tej decyzji. Decyzją tą zatwierdzono również programy nadzoru dotyczące 
herpeswirusa 1 μνar (OsHV-1 μVar) u ostryg przyjęte przez niektóre państwa członkowskie w odniesieniu do 
obszarów określonych w załączniku III do tejże decyzji. 

(3)  Obecnie w załączniku I do decyzji 2010/221/UE następujące części Zjednoczonego Królestwa wymienione są 
jako wolne od herpeswirusa 1 μνar (OsHV-1 μVar) u ostryg: terytorium Wielkiej Brytanii z wyjątkiem zatoki 
Whitstable w Kent; ujścia rzeki Blackwater w Essex i zatoki Poole w Dorset; terytorium Irlandii Północnej: obszar 
Larne Lough oraz terytorium Guernsey. 

(4)  Zjednoczone Królestwo powiadomiło Komisję, że OsHV-1 μVar wykryto również u Crassostrea gigas z rzeki 
Crouch w Essex. Incydent ten jest nowym ogniskiem OsHV-1 μVar na obszarze będącym częścią Wielkiej Brytanii 
obecnie uznawanym za wolny od tej choroby. Należy zatem zmienić zasięg geograficzny obszarów Zjedno
czonego Królestwa posiadających zatwierdzone środki krajowe, wymienionych w załączniku I do decyzji 
2010/221/UE. 

(5)  Zjednoczone Królestwo powiadomiło ponadto Komisję, że wpis dotyczący zasięgu geograficznego części Irlandii 
Północnej uznawanych za wolne od OsHV-1 µVar, zawarty w załączniku I do decyzji 2010/221/UE nie jest 
zgodny z oświadczeniem złożonym przez Zjednoczone Królestwo. Poprawna wersja oznaczenia tych granic 
powinna brzmieć: „Terytorium Irlandii Północnej z wyjątkiem zatoki Dundrum i zatoki Killough, Lough Foyle, 
Carlingford Lough i Strangford Lough”. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I. 

(6)  W załączniku II do decyzji 2010/221/UE wymienia się kontynentalne części terytorium Finlandii jako terytorium 
posiadające zatwierdzony program zwalczania w odniesieniu do bakteryjnej choroby nerek (BKD). 

(7)  W związku z tym decyzją 2010/221/UE zatwierdzono niektóre środki krajowe wprowadzane przez Finlandię w 
odniesieniu do przemieszczania na te obszary przesyłek zawierających zwierzęta akwakultury należące do 
gatunków podatnych. Aby jednak umożliwić ponowną ocenę adekwatności tych środków krajowych, w art. 3 
ust. 2 tej decyzji ograniczono okres obowiązywania zezwolenia na ich stosowanie do dnia 31 grudnia 2015 r. 
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(1) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14. 
(2) Decyzja Komisji 2010/221/UE z dnia 15 kwietnia 2010 r. zatwierdzająca krajowe środki w zakresie ograniczania wpływu niektórych 

chorób zwierząt akwakultury i dzikich zwierząt wodnych zgodnie z art. 43 dyrektywy Rady 2006/88/WE (Dz.U. L 98 z 20.4.2010, s. 7). 



(8)  Finlandia poinformowała Komisję, że przyjęła decyzję o usunięciu BKD z wykazu chorób zwierząt wodnych 
podlegających obowiązkowi kontroli i zwalczania w Finlandii. Decyzja ta weszła w życie z dniem 1 grudnia 
2014 r. Tak więc od tej daty Finlandia nie prowadzi już programu zwalczania BKD zatwierdzonego zgodnie z 
art. 43 dyrektywy 2006/88/WE w odniesieniu do całości lub części swojego terytorium. Z tego powodu należy 
skreślić wpis dotyczący Finlandii zawarty w załączniku II do decyzji 2010/221/UE, a zmiana ta powinna 
obowiązywać od dnia 1 grudnia 2014 r. 

(9)  W załączniku III do decyzji 2010/221/UE znajduje się obecnie wykaz siedmiu enklaw w obrębie terytorium 
Irlandii posiadających zatwierdzony program nadzoru w odniesieniu do herpeswirusa 1 μνar (OsHV-1 μVar) u 
ostryg. 

(10)  Irlandia powiadomiła Komisję o wykryciu OsHV-1 µVar w jednej z tych enklaw, mianowicie w zatoce Askeaton w 
enklawie 6. W związku z tym należy zmienić zasięg geograficzny enklawy 6 we wpisie dotyczącym Irlandii 
zawartym w załączniku III do decyzji 2010/221/UE. 

(11)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2010/221/UE. 

(12)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i 
Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

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

Artykuł 2 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 grudnia 2014 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK I 

Państwa członkowskie i obszary uznawane za wolne od chorób wymienionych w tabeli i zatwierdzone do 
podjęcia środków krajowych w celu zapobiegania wprowadzeniu tych chorób zgodnie z art. 43 ust. 2 

dyrektywy 2006/88/WE 

Choroba Państwo członkow
skie Kod Zasięg geograficzny obszaru zgodnie z zatwierdzonymi środkami 

krajowymi 

Wiosenna wiremia karpi 
(SVC) 

Dania DK Całe terytorium 

Irlandia IE Całe terytorium 

Węgry HU Całe terytorium 

Finlandia FI Całe terytorium 

Szwecja SE Całe terytorium 

Zjednoczone 
Królestwo 

UK Całe terytorium Zjednoczonego Królestwa; 

terytoria Guernsey, Jersey i Wyspy Man 

Bakteryjna choroba nerek 
(BKD) 

Irlandia IE Całe terytorium 

Zjednoczone 
Królestwo 

UK Terytorium Irlandii Północnej; 

terytoria Guernsey, Jersey i Wyspy Man 

Zakaźna martwica 
trzustki (IPN) 

Finlandia FI Części kontynentalne terytorium 

Szwecja SE Części kontynentalne terytorium 

Zjednoczone 
Królestwo 

UK Terytorium Wyspy Man 

Zakażenie wywoływane 
przez Gyrodactylus salaris 
(GS) 

Irlandia IE Całe terytorium 

Finlandia FI Obszary zlewni rzek Tenojoki i Näätämönjoki; obszary 
zlewni rzek Paatsjoki, Tuulomajoki i Uutuanjoki uznawane 
są za strefy buforowe 

Zjednoczone 
Królestwo 

UK Całe terytorium Zjednoczonego Królestwa; 

terytoria Guernsey, Jersey i Wyspy Man 

Herpeswirus 1 μνar 
(OsHV-1 μVar) u ostryg 

Zjednoczone 
Królestwo 

UK Terytorium Wielkiej Brytanii z wyjątkiem zatoki Whitstable 
w Kent, ujścia rzeki Blackwater i rzeki Crouch w Essex 
oraz zatoki Poole w Dorset; 

terytorium Irlandii Północnej z wyjątkiem zatoki Dundrum 
i zatoki Killough, Lough Foyle, Carlingford Lough i Strang
ford Lough; 

terytorium Guernsey   
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ZAŁĄCZNIK II 

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

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

Choroba Państwo członkow
skie Kod Zasięg geograficzny obszaru zgodnie z zatwierdzonymi środkami 

krajowymi 

Bakteryjna choroba nerek 
(BKD) 

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 μVar) u ostryg i zatwierdzone do wprowadzenia krajowych środków w celu kontroli tej choroby zgodnie z 

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

Choroba Państwo członkow
skie Kod Zasięg geograficzny obszarów z zatwierdzonymi środkami krajo

wymi (państwa członkowskie, strefy i enklawy) 

Herpeswirus 1 μνar 
(OsHV-1 μVar) u ostryg 

Irlandia IE Enklawa 1: zatoka Sheephaven 

Enklawa 2: zatoka Gweebara 

Enklawa 3: zatoki Killala, Broadhaven i Blacksod 

Enklawa 4: zatoka Streamstown 

Enklawa 5: zatoki Bertraghboy i Galway 

Enklawa 6: zatoka Poulnasharry 

Enklawa 7: zatoka Kenmare”   
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