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(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1012/2012
z dnia 5 listopada 2012 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu
do wykazu gatunków-wektorów, wymogów dotyczących zdrowia i wymagań certyfikacji
dotyczących zakaźnego zespołu owrzodzenia oraz w odniesieniu do pozycji dotyczącej Tajlandii
w wykazie państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz do Unii niektórych ryb
i produktów rybołówstwa
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

(2)

Wzór świadectwa zdrowia dla przywozu produktów
rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
określony w dodatku IV do załącznika VI do rozporzą
dzenia (WE) nr 2074/2005, zawiera poświadczenie
zdrowia zwierząt w odniesieniu do wymogów dotyczą
cych gatunków podatnych na niektóre choroby wymie
nione w części II załącznika IV do dyrektywy
2006/88/WE, w tym na zakaźny zespół owrzodzenia.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia
12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę Rady
2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certy
fikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przy
wożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów
akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków-wekto
rów (5) określa warunki dotyczące zdrowia zwierząt oraz
wymagania certyfikacji mające zastosowanie do przy
wozu do Unii niektórych zwierząt wodnych oraz niektó
rych produktów z tych zwierząt.

(4)

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008
określa się wykaz gatunków-wektorów chorób wymie
nionych w części II załącznika IV do dyrektywy
2006/88/WE. W wykazie tym ujęte są obecnie gatunkiwektory zakaźnego zespołu owrzodzenia.

(5)

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008
określa się m.in. wykaz krajów trzecich, terytoriów, stref
lub enklaw, z których dozwolony jest przywóz do Unii
ryb ozdobnych podatnych na co najmniej jedną z chorób
wymienionych w załączniku IV do dyrektywy
2006/88/WE oraz przeznaczonych do zamkniętych
obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne.

(6)

W wykazie tym wymienione są Indie i Wietnam, aby
poddać przywóz gatunków ryb podatnych na zakaźny
zespół owrzodzenia określonym przepisom dotyczącym
zdrowia zwierząt w celu wyeliminowania zagrożenia tą
chorobą.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające
szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do
żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego
art. 9 akapit drugi,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające
szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli
w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego prze
znaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jego
art. 16 akapit drugi,
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 (3), w szczególności jej art. 17 ust. 2, art. 22 i 25
oraz art. 61 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia
5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze
w odniesieniu do niektórych produktów objętych
rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji
urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr
854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiające odstęp
stwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające
rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr
854/2004 (4) ustanawia wzory świadectw zdrowia zwie
rząt na potrzeby wprowadzania do Unii niektórych zwie
rząt wodnych i produktów pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

L
L
L
L

139
139
328
338

z
z
z
z

30.4.2004, s. 55.
30.4.2004, s. 206.
24.11.2006, s. 14.
22.12.2005, s. 27.

(5) Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 41.
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(7)

(8)

(9)
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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, w tym na
zakaźny zespół owrzodzenia, oraz w odniesieniu do
wymogów dotyczących gatunków-wektorów tych
chorób.
W dyrektywie 2006/88/WE zmienionej dyrektywą wyko
nawczą Komisji 2012/31/UE (1) nie wymienia się już
zakaźnego zespołu owrzodzenia (EUS) jako choroby
egzotycznej w części II załącznika IV do tej dyrektywy.
Dla zachowania spójności i jasności prawa Unii należy
zmienić rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 oraz
rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w celu skreślenia
przepisów zawierających odniesienie do zakaźnego
zespołu owrzodzenia.
Po skreśleniu zakaźnego zespołu owrzodzenia z wykazu
w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE
odpowiednie przepisy dotyczące zdrowia zwierząt mające
zastosowanie do Indii i Wietnamu stały się zbędne,
a zatem należy skreślić te państwa z wykazu państw,
które mają poddawać zwierzęta wodne przeznaczone
do wywozu do Unii środkom dotyczącym zdrowia zwie
rząt, związanym z określonymi chorobami.

(11)

Tajlandia jest wymieniona w załączniku III do rozporzą
dzenia (WE) nr 1251/2008 jako państwo trzecie,
z którego dopuszczony jest przywóz do Unii karpiowa
tych przeznaczonych do celów hodowlanych, do
obszarów umieszczenia, łowisk typu „wpuść i złów”
oraz zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się
zwierzęta ozdobne. Tajlandia złożyła wniosek o wpisanie
jej do wykazu w załączniku III w celu dopuszczenia
wywozu do Unii także innych gatunków ryb z tego
państwa trzeciego.

(12)

W listopadzie 2009 r. Biuro ds. Żywności i Weterynarii
przeprowadziło w Tajlandii inspekcję dotyczącą zdrowia
zwierząt wodnych. Właściwy organ w Tajlandii w zado
walający sposób wdrożył zalecenia Biura ds. Żywności
i Weterynarii wydane po tej inspekcji. Należy zatem
dopuścić przywóz do Unii także innych gatunków ryb

6.11.2012

z tego państwa trzeciego. Należy zatem odpowiednio
zmienić pozycję dotyczącą Tajlandii w załączniku III do
rozporządzenia (WE) nr 1251/2008.
(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 2074/2005 oraz rozporządzenie (WE) nr 1251/2008.

(14)

Należy zapewnić środki przejściowe umożliwiające
państwom członkowskim i branży wprowadzenie
koniecznych środków w celu spełnienia wymogów usta
nowionych w niniejszym rozporządzeniu.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno
ściowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Dodatek IV do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr
2074/2005 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku
I do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
W załącznikach I, III i IV do rozporządzenia (WE) nr
1251/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II
do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 3
W okresie przejściowym do dnia 1 marca 2013 r. przesyłki
zwierząt wodnych, którym towarzyszą świadectwa zdrowia
zwierząt wydane zgodnie ze wzorami określonymi w części
A lub B załącznika IV do rozporządzenia (WE) 1251/2008
oraz produktów rybołówstwa, którym towarzyszą świadectwa
zdrowia zwierząt wydane zgodnie ze wzorem określonym
w dodatku IV do załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr
2074/2005 w brzmieniu wspomnianych rozporządzeń sprzed
zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem, mogą
być wprowadzane do obrotu lub wprowadzane do Unii, o ile
przesyłki te dotrą do ostatecznego miejsca przeznaczenia przed
tą datą.
Artykuł 4
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 5 listopada 2012 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 297 z 26.10.2012, s. 26.
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ZAŁĄCZNIK I
„Dodatek IV do załącznika VI
Wzór świadectwa zdrowia dla przywozu produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi
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ZAŁĄCZNIK II
W załącznikach I, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 wprowadza się następujące zmiany:
(1) w załączniku I skreśla się pozycję dotyczącą zakaźnego zespołu owrzodzenia;
(2) załącznik III otrzymuje brzmienie:
„ZAŁĄCZNIK III
Wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub enklaw (1)
(o których mowa w art. 10 ust. 1 i w art. 11)

Państwo lub terytorium
Kod ISO

Nazwa

Gatunki akwakultury
Ryby

AU

Australia

X (A)

BR

Brazylia

X ( B)

CA

Kanada

X

Mięczaki

Skorupiaki

Strefa/enklawa
Kod

Wyszczególnienie

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

CL

Chile

X (A)

Całe państwo

CN

Chiny

X ( B)

Całe państwo

CO

Kolumbia

X ( B)

Całe państwo

CG

Kongo

X ( B)

Całe państwo

CK

Wyspy Cooka

X (F)

HR

Chorwacja

X (A)

X (F)

X (F)

Całe państwo
Całe państwo

(1) Zgodnie z art. 11 ryby ozdobne, które nie są podatne na żadną z chorób wymienionych w części II załącznika IV do dyrektywy
2006/88/WE, oraz mięczaki ozdobne i skorupiaki ozdobne przeznaczone do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się
zwierzęta ozdobne, mogą być przywożone do Unii także z państw trzecich lub terytoriów będących członkami Światowej Organizacji
Zdrowia Zwierząt (OIE).
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Państwo lub terytorium
Kod ISO

Nazwa

Gatunki akwakultury
Ryby

Mięczaki

Skorupiaki

6.11.2012

Strefa/enklawa
Kod

Wyszczególnienie

HK

Hongkong

X ( B)

Całe państwo

ID

Indonezja

X (A)

Całe państwo

IL

Izrael

X (A)

Całe państwo

JM

Jamajka

X ( B)

Całe państwo

JP

Japonia

X ( B)

Całe państwo

KI

Kiribati

X (F)

LK

Sri Lanka

X ( B)

MH

Wyspy Marshalla

X (F)

była
jugosło
wiańska republika
Macedonii

X ( B)

Całe państwo

MY

Malezja

X ( B)

Część położona na Półwyspie
Malajskim, Malezja Zachodnia

NR

Nauru

X (F)

X (F)

X (F)

Całe państwo

NU

Niue

X (F)

X (F)

X (F)

Całe państwo

NZ

Nowa Zelandia

X (A)

PF

Polinezja Francuska

X (F)

X (F)

X (F)

Całe państwo

PG

Papua-Nowa
Gwinea

X (F)

X (F)

X (F)

Całe państwo

PN

Wyspy Pitcairn

X (F)

X (F)

X (F)

Całe państwo

PW

Palau

X (F)

X (F)

X (F)

Całe państwo

RU

Rosja

X (A)

SB

Wyspy Salomona

X (F)

SG

Singapur

X ( B)

Całe państwo

ZA

Republika
Połu
dniowej Afryki

X (A)

Całe państwo

TW

Tajwan

X ( B)

Całe państwo

TH

Tajlandia

X (A)

Całe państwo

TR

Turcja

X (A)

Całe państwo

TK

Tokelau

X (F)

X (F)

X (F)

Całe państwo

TO

Tonga

X (F)

X (F)

X (F)

Całe państwo

TV

Tuvalu

X (F)

X (F)

X (F)

Całe państwo

MK (E)

X (F)

X (F)

Całe państwo
Całe państwo

X (F)

X (F)

Całe państwo

Całe państwo

Całe państwo
X (F)

X (F)

Całe państwo
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Państwo lub terytorium
Kod ISO

US

Nazwa

Stany
Zjednoczone (G)

Gatunki akwakultury
Ryby

Mięczaki

X

L 306/9

Strefa/enklawa

Skorupiaki

Kod

X

US 0 (C)

Całe państwo

US 1 (D)

Całe państwo z wyjątkiem nastę
pujących stanów: Nowy Jork,
Ohio, Illinois, Michigan, Indiana,
Wisconsin, Minnesota i Pensylwa
nia

X

X

Wyszczególnienie

US 2

Zatoka Humboldta (Kalifornia)

US 3

Netarts Bay (Oregon)

US 4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland
Bay, Quilcence Bay i Dabob Bay
(Waszyngton)

US 5

NELHA (Hawaje)

WF

Wallis i Futuna

X (F)

X (F)

X (F)

Całe państwo

WS

Samoa

X (F)

X (F)

X (F)

Całe państwo

(A) Stosować w odniesieniu do wszystkich gatunków ryb.
(B) Stosować tylko w odniesieniu do karpiowatych (Cyprinidae).
(C) Nie stosować w odniesieniu do gatunków ryb podatnych na wirusową posocznicę krwotoczną lub do gatunków-wektorów tej choroby
zgodnie z częścią II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE.
(D) Stosować tylko w odniesieniu do gatunków ryb podatnych na wirusową posocznicę krwotoczną lub do gatunków-wektorów tej
choroby zgodnie z częścią II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE.
(E) Kod tymczasowy, który w żaden sposób nie stoi na przeszkodzie określeniu ostatecznej denominacji dla tego państwa, która zostanie
uzgodniona po zamknięciu toczących się obecnie negocjacji w tej sprawie w ONZ.
(F) Stosować tylko w odniesieniu do przywozu ryb ozdobnych, które nie należą do gatunków podatnych na którąkolwiek z chorób
wymienionych w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE, oraz mięczaków ozdobnych i skorupiaków ozdobnych przezna
czonych do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne.
(G) Do celów niniejszego rozporządzenia przyjmuje się, że do Stanów Zjednoczonych należą: Portoryko, Wyspy Dziewicze Stanów
Zjednoczonych, Samoa Amerykańskie, Guam i Mariany Północne.”;
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załącznik IV części A i B otrzymują brzmienie:
„CZĘŚĆ A

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla przywozu na terytorium Unii Europejskiej zwierząt akwakultury
przeznaczonych do celów hodowlanych, do obszarów umieszczenia, łowisk typu „wpuść i złów” oraz
otwartych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne
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CZĘŚĆ B
Wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla przywozu na terytorium Unii Europejskiej ozdobnych zwierząt
wodnych przeznaczonych do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne
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