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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 wprowadzania do 
obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury 
i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków- 

wektorów 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

ROZDZIAŁ I 

PRZEDMIOT, ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE 

Artykuł 1 

Przedmiot i zakres stosowania 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia: 

a) wykaz gatunków-wektorów; 

▼M2 
b) warunki dotyczące zdrowia zwierząt do celu wprowadzenia do 

obrotu: 

(i) ozdobnych zwierząt wodnych pochodzących z zamkniętych 
obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, lub prze
znaczonych do takich obiektów, oraz 

▼M4 
(ii) zwierząt akwakultury przeznaczonych do celów hodowlanych, 

do obszarów umieszczenia, łowisk typu „wpuść i złów”, otwar
tych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, i do 
odnowy populacji oraz do zakładów wysyłkowych, zakładów 
oczyszczania lub podobnych zakładów, przed ich spożyciem 
przez ludzi, w państwach członkowskich i ich częściach posia
dających środki krajowe zatwierdzone decyzją Komisji 
2010/221/UE ( 1 ); 

▼B 
c) wymagania dotyczące certyfikacji zdrowia zwierząt do celów wpro

wadzania do obrotu: 

(i) zwierząt akwakultury przeznaczonych do celów hodowlanych, 
w tym do obszarów umieszczenia, łowisk typu „wpuść i złów” 
i do otwartych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta 
ozdobne, oraz do odnowy populacji; oraz 

(ii) zwierząt akwakultury i ich produktów przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi; 

d) wymagania odnośnie do warunków dotyczących zdrowia zwierząt 
i certyfikacji w przywozie na terytorium Wspólnoty oraz w tranzycie 
przez to terytorium, łącznie ze składowaniem podczas tego tranzytu: 

(i) zwierząt akwakultury przeznaczonych do celów hodowlanych, 
w tym do obszarów umieszczenia, łowisk typu „wpuść i złów” 
i do otwartych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta 
ozdobne; 

▼B 
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( 1 ) Dz.U. L 98 z 20.4.2010, s. 7.



 

(ii) zwierząt akwakultury i ich produktów przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi; 

(iii) ozdobnych zwierząt wodnych przeznaczonych do zamkniętych 
obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne. 

Artykuł 2 

Definicje 

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 

a) „zamknięte obiekty, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne” 
oznaczają sklepy zoologiczne, sklepy ogrodnicze, stawy ogrodowe, 
akwaria komercyjne lub hurtownie utrzymujące ozdobne zwierzęta 
wodne, które: 

(i) nie mają bezpośredniego kontaktu z naturalnymi wodami wspól
notowymi; lub 

(ii) posiadają system oczyszczania ścieków ograniczający ryzyko 
przeniesienia chorób do wód naturalnych na możliwym do przy
jęcia poziomie; 

b) „otwarty obiekt, w którym utrzymuje się zwierzęta ozdobne” 
oznacza obiekt ozdobny inny niż zamknięty obiekt ozdobny; 

c) „odnowa populacji” oznacza uwolnienie zwierząt akwakultury do 
środowiska naturalnego. 

ROZDZIAŁ II 

GATUNKI-WEKTORY 

Artykuł 3 

Wykaz gatunków-wektorów 

Zwierzęta akwakultury gatunków wymienionych w kolumnie 2 tabeli 
w załączniku I do niniejszego rozporządzenia uznaje się za wektory do 
celów art. 17 dyrektywy 2006/88/WE wyłącznie w przypadku, gdy 
zwierzęta te spełniają warunki określone w kolumnach 3 i 4 tej tabeli. 

ROZDZIAŁ III 

WPROWADZANIE ZWIERZĄT AKWAKULTURY DO OBROTU 

Artykuł 4 

Ozdobne zwierzęta wodne pochodzące z obiektów, w których 
utrzymuje się zwierzęta ozdobne, lub przeznaczone do tych 

obiektów 

1. Przemieszczenie ozdobnych zwierząt wodnych wymaga zgłoszenia 
za pomocą systemu komputerowego przewidzianego w art. 20 ust. 1 
dyrektywy 90/425/EWG (TRACES) w przypadku, gdy zwierzęta: 

a) pochodzą z obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, 
z jednego państwa członkowskiego; 

▼B 
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b) są przeznaczone do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się 
zwierzęta ozdobne, znajdujących się w innym państwie członkow
skim, którego całe terytorium lub pewne strefy lub enklawy: 

(i) zostały uznane za wolne od co najmniej jednej choroby nieegzo
tycznej wymienionej w części II załącznika IV do dyrektywy 
2006/88/WE zgodnie z jej art. 49 lub 50; lub 

(ii) są objęte programem nadzoru lub eliminowania chorób zgodnie 
z art. 44 ust. 1 lub 2 tej dyrektywy; oraz 

c) są gatunkami podatnymi na co najmniej jedną chorobę, od której, jak 
uznano, dane państwo członkowskie lub strefa lub enklawa są wolne, 
lub w odniesieniu do której stosuje się program nadzoru lub elimi
nowania chorób określony w lit. b). 

2. Ozdobne zwierzęta wodne trzymane w zamkniętych obiektach, 
w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, nie mogą być uwalniane 
do otwartych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, 
gospodarstw, obszarów umieszczenia, łowisk typu „wpuść i złów”, 
obszarów hodowli mięczaków lub do środowiska naturalnego bez 
uprzedniego uzyskania pozwolenia właściwego organu. 

Właściwy organ udziela takiego pozwolenia wyłącznie w przypadku, 
gdy uwolnienie nie naraża na szwank stanu zdrowia zwierząt wodnych 
w miejscu uwolnienia, oraz zapewnia podjęcie właściwych środków 
zmniejszających ewentualne ryzyko. 

Artykuł 5 

Zwierzęta akwakultury przeznaczone do celów hodowlanych, do 
obszarów umieszczenia, łowisk „wpuść i złów”, otwartych 
obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, i do 

odnowy populacji 

Partiom zwierząt akwakultury przeznaczonych do celów hodowlanych, 
do obszarów umieszczenia, łowisk „wpuść i złów”, otwartych obiektów, 
w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, lub do odnowy populacji 
musi towarzyszyć świadectwo zdrowia zwierząt wypełnione zgodnie ze 
wzorem znajdującym się w części A załącznika II i uwagami wyjaśnia
jącymi zawartymi w załączniku V w przypadku, gdy te zwierzęta: 

a) są wprowadzane do państw członkowskich, stref lub enklaw: 

(i) uznanych za wolne od co najmniej jednej choroby nieegzo
tycznej wymienionej w części II załącznika IV do dyrektywy 
2006/88/WE zgodnie z jej art. 49 lub 50; lub 

(ii) objętych programem nadzoru lub eliminowania chorób zgodnie 
z art. 44 ust. 1 lub 2 tej dyrektywy; 

b) są gatunkami podatnymi na co najmniej jedną chorobę lub 
gatunkami-wektorami co najmniej jednej choroby, od której, jak 
uznano, dane państwo członkowskie lub strefa lub enklawa są wolne, 
lub w odniesieniu do której stosuje się program nadzoru lub elimi
nowania chorób określony w lit. a). 

▼B 

02008R1251 — PL — 01.10.2016 — 008.001 — 4



 

Artykuł 6 

Zwierzęta akwakultury i ich produkty przeznaczone do dalszego 
przetwarzania przed ich spożyciem przez ludzi 

1. Partiom zwierząt akwakultury i ich produktów przeznaczonych do 
dalszego przetwarzania przed ich spożyciem przez ludzi musi towarzy
szyć świadectwo zdrowia zwierząt wypełnione zgodnie ze wzorem znaj
dującym się w części B załącznika II i uwagami wyjaśniającymi zawar
tymi w załączniku V w przypadku, gdy: 

a) są one wprowadzane do państw członkowskich, stref lub enklaw: 

(i) uznanych za wolne od co najmniej jednej choroby nieegzo
tycznej wymienionej w części II załącznika IV do dyrektywy 
2006/88/WE zgodnie z art. 49 lub 50 tej dyrektywy; lub 

(ii) objętych programem nadzoru lub eliminowania chorób zgodnie 
z art. 44 ust. 1 lub 2 tej dyrektywy; 

b) są gatunkami podatnymi na co najmniej jedną chorobę, od której, jak 
uznano, dane państwo członkowskie lub strefa lub enklawa są wolne, 
lub w odniesieniu do której stosuje się program nadzoru lub elimi
nowania chorób określony w lit. a). 

2. Ust. 1 nie ma zastosowania do: 

a) ryb poddanych ubojowi i wypatroszonych przed wysłaniem; 

b) mięczaków lub skorupiaków, które są przeznaczone do spożycia 
przez ludzi oraz w tym celu pakowane i etykietowane zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004, i które są: 

(i) niezdolne do przeżycia, co oznacza, że nie przetrwają jako żywe 
zwierzęta, jeżeli powrócą do środowiska, z jakiego zostały 
pozyskane; lub 

(ii) przeznaczone do dalszego przetwarzania bez tymczasowego 
składowania w miejscu przetwarzania; 

c) zwierząt akwakultury lub ich produktów wprowadzanych – bez 
dalszego przetwarzania – do obrotu w celu spożycia przez ludzi 
pod warunkiem, że umieszczone są w opakowaniach przeznaczonych 
do sprzedaży detalicznej zgodnych z przepisami dotyczącymi takich 
opakowań określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004. 

Artykuł 7 

Żywe mięczaki i skorupiaki przeznaczone do zakładów 
oczyszczania, zakładów wysyłkowych lub podobnych zakładów, 

przed ich spożyciem przez ludzi 

Partiom żywych mięczaków i skorupiaków przeznaczonych do 
zakładów oczyszczania, zakładów wysyłkowych i podobnych zakładów, 
przed ich spożyciem przez ludzi, musi towarzyszyć świadectwo zdrowia 
zwierząt wypełnione zgodnie ze wzorem znajdującym się w części 
B załącznika II i uwagami wyjaśniającymi zawartymi w załączniku 
V w przypadku, gdy: 

▼B 
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a) są one wprowadzane do państw członkowskich, stref lub enklaw: 

(i) uznanych za wolne od co najmniej jednej choroby nieegzo
tycznej wymienionej w części II załącznika IV do dyrektywy 
2006/88/WE zgodnie z art. 49 lub 50; lub 

(ii) objętych programem nadzoru lub eliminowania chorób zgodnie 
z art. 44 ust. 1 lub 2 tej dyrektywy; 

b) są gatunkami podatnymi na co najmniej jedną chorobę, od której, jak 
uznano, dane państwo członkowskie lub strefa lub enklawa są wolne, 
lub w odniesieniu do której stosuje się program nadzoru lub elimi
nowania chorób określony w lit. a). 

Artykuł 8 

Zwierzęta akwakultury i ich produkty opuszczające państwa 
członkowskie, strefy i enklawy objęte środkami kontroli, w tym 

programami eliminowania chorób 

1. Partiom zwierząt akwakultury i ich produktów opuszczającym 
państwa członkowskie, strefy lub enklawy objęte środkami zwalczania 
chorób przewidzianymi w sekcjach 3–6 rozdziału V dyrektywy 
2006/88/WE, którym właściwy organ przyznał zwolnienie ze stoso
wania tych środków zwalczania chorób, musi towarzyszyć świadectwo 
zdrowia zwierząt wypełnione zgodnie ze wzorem znajdującym się w: 

a) części A załącznika II i uwagach wyjaśniających w załączniku V w 
przypadku, gdy partia obejmuje zwierzęta akwakultury przeznaczone 
do celów hodowlanych, do obszarów umieszczenia, łowisk „wpuść 
i złów”, otwartych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta 
ozdobne, lub do odnowy populacji; i 

b) części B załącznika II i uwagach wyjaśniających w załączniku V w 
przypadku, gdy partie te składają się ze zwierząt akwakultury i ich 
produktów przeznaczonych do dalszego przetwarzania, do zakładów 
oczyszczania, zakładów wysyłkowych lub podobnych zakładów, 
przed ich spożyciem przez ludzi. 

2. Partiom zwierząt akwakultury przeznaczonym do celów hodowla
nych, do obszarów umieszczenia, łowisk „wpuść i złów”, otwartych 
obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, lub do odnowy 
populacji musi towarzyszyć świadectwo zdrowia zwierząt wypełnione 
zgodnie ze wzorem znajdującym się w części A załącznika II i uwagami 
wyjaśniającymi w załączniku V w przypadku, gdy: 

a) opuszczają one państwo członkowskie, strefę lub enklawę objęte 
programem eliminowania chorób zatwierdzonym zgodnie z art. 44 
ust. 2 dyrektywy 2006/88/WE; 

b) są gatunkami podatnymi na co najmniej jedną chorobę lub 
gatunkami-wektorami co najmniej jednej choroby, w odniesieniu do 
której stosuje się program eliminowania chorób określony w lit. a). 

▼B 
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3. Partiom zwierząt akwakultury i ich produktów przeznaczonym do 
zakładów oczyszczania, zakładów wysyłkowych lub podobnych 
zakładów przed ich spożyciem przez ludzi musi towarzyszyć świa
dectwo zdrowia zwierząt wypełnione zgodnie ze wzorem znajdującym 
się w części B załącznika II i uwagami wyjaśniającymi zawartymi 
w załączniku V w przypadku, gdy: 

a) opuszczają one państwo członkowskie, strefę lub enklawę objęte 
programem eliminowania chorób zatwierdzonym zgodnie z art. 44 
ust. 2 dyrektywy 2006/88/WE; 

b) są gatunkami podatnymi na co najmniej jedną chorobę, w odniesieniu 
do której stosuje się program eliminowania chorób określony w lit. a). 

4. Niniejszego artykułu nie stosuje się do: 

a) ryb poddanych ubojowi i wypatroszonych przed wysłaniem; 

b) mięczaków lub skorupiaków, które są przeznaczone do spożycia 
przez ludzi oraz są w tym celu pakowane i etykietowane zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004, i które są: 

(i) niezdolne do przeżycia, co oznacza, że nie przetrwają jako żywe 
zwierzęta, jeżeli powrócą do środowiska, z którego zostały 
pozyskane; lub 

(ii) przeznaczone do dalszego przetwarzania bez tymczasowego 
składowania w miejscu przetwarzania; 

c) zwierząt akwakultury lub ich produktów wprowadzanych – bez 
dalszego przetwarzania – do obrotu w celu spożycia przez ludzi 
pod warunkiem, że są umieszczone w opakowaniach przeznaczonych 
do sprzedaży detalicznej, które są zgodne z przepisami dotyczącymi 
tych opakowań w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004. 

▼M2 

Artykuł 8a 

Zwierzęta akwakultury przeznaczone do celów hodowlanych, do 
obszarów umieszczenia, łowisk typu „wpuść i złów”, otwartych 
obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, i do 
odnowy populacji, w państwach członkowskich i ich częściach 
posiadających środki krajowe zatwierdzone decyzją 2010/221/UE 

1. Przesyłkom zwierząt akwakultury przeznaczonych do celów 
hodowlanych, do obszarów umieszczenia, łowisk typu „wpuść i złów”, 
otwartych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, lub do 
odnowy populacji musi towarzyszyć świadectwo zdrowia zwierząt 
wypełnione zgodnie ze wzorem znajdującym się w części A załącznika 
II i uwagami wyjaśniającymi zawartymi w załączniku V, w przypadku 
gdy te zwierzęta: 

a) są wprowadzane do państw członkowskich lub ich części wymienio
nych w drugiej i czwartej kolumnie tabeli zamieszczonej w: 

(i) załączniku I do decyzji 2010/221/UE jako wolne od co najmniej 
jednej z chorób wymienionych w pierwszej kolumnie tej tabeli; 
lub 

(ii) załączniku II do decyzji 2010/221/UE jako objęte programem 
eliminowania co najmniej jednej z chorób wymienionych 
w pierwszej kolumnie tej tabeli; 

▼B 
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(iii) załączniku III do decyzji 2010/221/UE jako objęte programem 
nadzoru co najmniej jednej z chorób wymienionych w pierwszej 
kolumnie tej tabeli; 

▼M2 
b) należą do gatunków wyszczególnionych w części C załącznika II 

jako gatunki podatne na choroby, od których dane państwo człon
kowskie lub jego część uznano za wolne, lub w odniesieniu do 
których stosuje się program eliminowania zgodnie z decyzją 
2010/221/UE, jak określono w lit. a). 

2. Przesyłki zwierząt, o których mowa w ust. 1, spełniają wymagania 
dotyczące zdrowia zwierząt określone we wzorze świadectwa zdrowia 
zwierząt oraz w uwagach wyjaśniających, o których mowa w ust. 1. 

3. Ustępy 1 i 2 mają zastosowanie do przesyłek ryb należących do 
jakiegokolwiek gatunku i pochodzących z wód, w których występują 
zwierzęta należące do gatunków wymienionych w części C załącznika II 
jako gatunki podatne na zakażenie Gyrodactylus salaris, w przypadku 
gdy przesyłki te są przeznaczone dla państwa członkowskiego lub jego 
części wymienionych w załączniku I do decyzji 2010/221/UE jako 
wolne od Gyrodactylus salaris (GS). 

▼M4 

Artykuł 8b 

Żywe mięczaki przeznaczone do zakładów wysyłkowych, zakładów 
oczyszczania lub podobnych zakładów, przed ich spożyciem przez 
ludzi, w państwach członkowskich i ich częściach posiadających 

środki krajowe zatwierdzone decyzją 2010/221/UE 

1. Przesyłkom żywych mięczaków przeznaczonych do zakładów 
wysyłkowych, zakładów oczyszczania i podobnych zakładów, przed 
ich spożyciem przez ludzi, musi towarzyszyć świadectwo zdrowia zwie
rząt wypełnione zgodnie ze wzorem znajdującym się w części B załącz
nika II i uwagami wyjaśniającymi zawartymi w załączniku V, w przy
padku gdy: 

a) są wprowadzane do państw członkowskich lub ich części wymienio
nych w drugiej i czwartej kolumnie tabeli zamieszczonej w załącz
niku III do decyzji 2010/221/UE jako objęte programem nadzoru co 
najmniej jednej z chorób wymienionych w pierwszej kolumnie tej 
tabeli; 

b) należą do gatunków wymienionych w części C załącznika II jako 
gatunki podatne na choroby, w odniesieniu do których stosuje się 
program nadzoru zgodnie z decyzją 2010/221/UE, jak określono 
w lit. a). 

2. Przesyłki żywych mięczaków, o których mowa w ust. 1, spełniają 
wymagania dotyczące zdrowia zwierząt określone we wzorze świa
dectwa zdrowia zwierząt oraz w uwagach wyjaśniających, o których 
mowa w tym ustępie. 

3. Niniejszego artykułu nie stosuje się do przesyłek przeznaczonych 
do zakładów wysyłkowych, zakładów oczyszczania i podobnych 
zakładów, które nie posiadają zatwierdzonego przez właściwy organ 
systemu oczyszczania ścieków, który: 

a) dezaktywuje wirusy z otoczką; lub 

b) ogranicza ryzyko przeniesienia chorób do wód naturalnych do 
poziomu możliwego do przyjęcia. 

▼M4 
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Artykuł 9 

Wprowadzanie zwierząt akwakultury po przeprowadzeniu badania 

W przypadku, gdy niniejszy rozdział stanowi, że przed wystawieniem 
świadectwa zdrowia zwierząt wymagane jest przeprowadzenie badania, 
żywe zwierzęta akwakultury należące do gatunków podatnych na co 
najmniej jedną chorobę lub do gatunków-wektorów co najmniej jednej 
z chorób określonych w danym świadectwie, nie mogą być wprowa
dzane do gospodarstwa lub na obszar hodowli mięczaków w okresie 
między tym badaniem a załadunkiem danej partii. 

ROZDZIAŁ IV 

WARUNKI PRZYWOZU 

Artykuł 10 

Zwierzęta akwakultury przeznaczone do celów hodowlanych, do 
obszarów umieszczenia, łowisk „wpuść i złów” i otwartych 

obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne 

1. Zwierzęta akwakultury, przeznaczone do celów hodowlanych, do 
obszarów umieszczenia, łowisk „wpuść i złów” i otwartych obiektów, 
w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, przywożone są na teryto
rium Wspólnoty wyłącznie z krajów trzecich, terytoriów, stref lub 
enklaw wymienionych w załączniku III. 

2. Partie zwierząt akwakultury określonych w ust. 1 spełniają nastę
pujące warunki: 

a) towarzyszy im świadectwo zdrowia zwierząt wypełnione zgodnie ze 
wzorem znajdującym się w części A załącznika IV i uwagami wyjaś
niającymi zawartymi w załączniku V; 

b) spełniają wymagania dotyczące zdrowia podane we wzorze świa
dectwa i w uwagach wyjaśniających, o których mowa w lit. a). 

Artykuł 11 

Ozdobne zwierzęta wodne przeznaczone do zamkniętych obiektów, 
w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne 

1. Ryby ozdobne należące do gatunków podatnych na co najmniej 
jedną chorobę wymienioną w części II załącznika IV do dyrektywy 
2006/88/WE i przeznaczone do zamkniętych obiektów, w których utrzy
muje się zwierzęta ozdobne, przywożone są na terytorium Wspólnoty 
wyłącznie z krajów trzecich, terytoriów, stref lub enklaw wymienionych 
w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. 

▼M1 
2. Ryby ozdobne, które nie należą do gatunków podatnych na którą
kolwiek z chorób wymienionych w części II załącznika IV do dyrek
tywy 2006/88/WE, oraz mięczaki ozdobne i skorupiaki ozdobne prze
znaczone do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta 
ozdobne, przywożone są na terytorium Wspólnoty wyłącznie z krajów 
trzecich lub terytoriów, które: 

a) są członkami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE); lub 

b) zostały wymienione w załączniku III i zawarły oficjalne porozu
mienie z OIE o regularnym przekazywaniu członkom tej organizacji 
informacji dotyczących stanu zdrowia zwierząt na ich terytorium. 

▼B 
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3. Partie zwierząt akwakultury określonych w ust. 1 i 2 spełniają 
następujące warunki: 

a) towarzyszy im świadectwo zdrowia zwierząt wypełnione zgodnie ze 
wzorem znajdującym się w części B załącznika IV i uwagami wyjaś
niającymi w załączniku V; oraz 

b) spełniają wymagania dotyczące zdrowia podane we wzorze świa
dectwa i w uwagach wyjaśniających, o których mowa w lit. a). 

Artykuł 12 

Zwierzęta akwakultury i ich produkty przeznaczone do spożycia 
przez ludzi 

1. Zwierzęta akwakultury i ich produkty przeznaczone do spożycia 
przez ludzi przywożone są na terytorium Wspólnoty wyłącznie z krajów 
trzecich, terytoriów, stref lub enklaw wymienionych w wykazie sporzą
dzonym zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 854/2004. 

2. Partie zwierząt akwakultury i ich produktów określonych w ust. 1 
spełniają następujące warunki: 

a) towarzyszy im połączone świadectwo dotyczące zdrowia i zdrowia 
publicznego wypełnione zgodnie z odpowiednimi wzorami znajdu
jącymi się w rozporządzeniu (WE) nr 2074/2005 załącznik VI 
dodatek IV i V; oraz 

b) spełniają wymagania dotyczące zdrowia i warunki podane we 
wzorach świadectw i poświadczeń, określonych w lit. a). 

3. Niniejszego artykułu nie stosuje się w przypadku, gdy zwierzęta 
akwakultury są przeznaczone do obszarów umieszczenia albo przewi
dziane do ponownego umieszczenia w wodach wspólnotowych, 
ponieważ w takim przypadku stosuje się art. 10. 

Artykuł 13 

Certyfikacja elektroniczna 

W przypadku świadectw i poświadczeń przewidzianych w niniejszym 
rozdziale możliwe jest stosowanie certyfikacji elektronicznej i wykorzy
stywanie innych systemów ujednoliconych na poziomie wspólnotowym. 

Artykuł 14 

Transport zwierząt akwakultury 

1. Zwierzęta akwakultury przeznaczone do przywozu do Wspólnoty 
nie mogą być transportowane w warunkach, które mogą zmienić ich 
stan zdrowia. W szczególności, nie mogą być transportowane w tej 
samej wodzie lub mikropojemnikach, w których znajdują się zwierzęta 
wodne o gorszym stanie zdrowia lub które nie są przeznaczone do 
przywozu do Wspólnoty. 

2. Podczas transportu do Wspólnoty zwierzęta akwakultury nie mogą 
być wyładowywane z mikropojemników, a woda, w której są przewo 
żone, nie może być wymieniana na terytorium kraju trzeciego nieza
twierdzonego do przywozu takich zwierząt do Wspólnoty bądź posia
dającego niższy status w zakresie zdrowia niż miejsce przeznaczenia. 

▼B 
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3. W przypadku, gdy partie zwierząt akwakultury transportowane są 
drogą morską do granicy Wspólnoty, do odpowiedniego świadectwa 
zdrowia zwierząt załącza się dodatek dotyczący transportu żywych 
zwierząt akwakultury drogą morską, wypełniony zgodnie ze wzorem 
podanym w części D załącznika IV. 

Artykuł 15 

Wymagania dotyczące uwalniania zwierząt akwakultury i ich 
produktów oraz dotyczące wody używanej podczas transportu 

1. Wszelkie czynności związane ze zwierzętami akwakultury i ich 
produktami przywożonymi do Wspólnoty i przeznaczonymi do spożycia 
przez ludzi należy wykonywać w sposób właściwy w celu uniknięcia 
zanieczyszczenia wód naturalnych we Wspólnocie. 

2. Zwierzęta akwakultury przywożone do Wspólnoty nie mogą być 
uwalniane do środowiska naturalnego we Wspólnocie, bez uprzedniego 
pozwolenia wydanego przez właściwy organ w miejscu przeznaczenia. 

Właściwy organ może udzielać zezwoleń wyłącznie w przypadku, gdy 
uwolnienie nie naraża na szwank stanu zdrowia zwierząt wodnych 
w miejscu uwolnienia, oraz zapewnia podjęcie właściwych środków 
zmniejszających ewentualne ryzyko. 

3. Wszelkie czynności związane z wodą używaną podczas transportu 
przywożonych partii zwierząt akwakultury i ich produktów wykony
wane są w sposób właściwy w celu uniknięcia zanieczyszczenia wód 
naturalnych we Wspólnocie. 

ROZDZIAŁ V 

WARUNKI DOTYCZĄCE TRANZYTU 

Artykuł 16 

Tranzyt i składowanie 

Partie żywych zwierząt akwakultury, ikry i niewypatroszonych ryb, 
które są wprowadzane na terytorium Wspólnoty, ale są przeznaczone 
do kraju trzeciego, podlegając tranzytowi bezpośredniemu przez obszar 
Wspólnoty lub po tymczasowym składowaniu we Wspólnocie, muszą 
spełniać wymagania ustanowione w rozdziale IV. Świadectwo, które 
towarzyszy tym partiom, zawiera wyrazy „tranzyt przez terytorium 
WE”. Partiom tym musi także towarzyszyć świadectwo wymagane 
przez docelowy kraj trzeci. 

Jednakże w przypadku, gdy partie te są przeznaczone do spożycia przez 
ludzi, musi im towarzyszyć świadectwo zdrowia zwierząt wypełnione 
zgodnie ze wzorem podanym w części C załącznika IV i z uwagami 
wyjaśniającymi zawartymi w załączniku V. 

Artykuł 17 

Odstępstwo w przypadku tranzytu przez Łotwę, Litwę i Polskę 

1. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 16, w ruchu drogowym 
lub kolejowym między punktami kontroli granicznej na Łotwie, Litwie 
i w Polsce wymienionymi w załączniku do decyzji Komisji 
2001/881/WE, zezwala się na tranzyt partii pochodzących z Rosji i w 
drodze do Rosji, bezpośrednio lub przez terytorium innego kraju trze
ciego z zastrzeżeniem spełnienia poniższych warunków: 

▼B 
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a) przesyłka jest zaplombowana plombą opatrzoną numerem seryjnym 
przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej 
przy wjeździe; 

b) dokumenty towarzyszące przesyłce przewidziane w art. 7 dyrektywy 
97/78/WE opatrzone są na każdej stronie pieczęcią „Wyłącznie do 
celów tranzytu do Rosji przez terytorium WE” złożoną przez urzę
dowego inspektora w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe; 

c) spełnione są wymagania proceduralne przewidziane w art. 11 dyrek
tywy 97/78/WE; oraz 

d) przesyłka została zaakceptowana do celów tranzytu, co potwierdza 
wspólny weterynaryjny dokument wejścia wystawiony przez urzędo
wego inspektora w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe. 

2. Zgodnie z art. 12 ust. 4 lub art. 13 dyrektywy 97/78/WE przesyłki, 
o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, nie mogą być rozłado
wywane ani przekazywane do składowania w obrębie terytorium Wspól
noty. 

3. Właściwy organ przeprowadza regularne kontrole celem zagwa
rantowania, aby liczba przesyłek, o których mowa w ust. 1 i odpowia
dające im ilości produktów opuszczających Wspólnotę były zgodne 
z liczbą partii i ilościami wprowadzonymi do Wspólnoty. 

ROZDZIAŁ VI 

PRZEPISY OGÓLNE, PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

▼M2 __________ 

▼B 

Artykuł 19 

Uchylenie 

Z dniem 1 stycznia 2009 r. uchyla się decyzje 1999/567/WE, 
2003/390/WE, 2003/804/WE, 2003/858/WE i 2006/656/WE. 

Odniesienia do uchylonych decyzji należy rozumieć jako odniesienia do 
niniejszego rozporządzenia. 

▼M3 

Artykuł 20 

W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2012 r. państwa członkow
skie mogą zezwolić na przywóz ozdobnych zwierząt wodnych należą
cych do gatunków podatnych na zakaźny zespół owrzodzenia (EUS), 
przeznaczonych wyłącznie do zamkniętych obiektów, w których utrzy
muje się zwierzęta ozdobne, z krajów i terytoriów trzecich będących 
członkami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE). 

▼B 
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W okresie przejściowym wymagania dotyczące EUS określone w części 
II.2 świadectwa zdrowia zwierząt określonego w części B załącznika 
IV, nie mają zastosowania do ozdobnych zwierząt wodnych przezna
czonych wyłącznie do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się 
zwierzęta ozdobne. 

▼B 

Artykuł 21 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. 

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

▼M3 
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▼B 

ZAŁĄCZNIK I 

Wykaz potencjalnych gatunków-wektorów i warunków uznawania tych gatunków za wektory 

Choroby Wektory 

Gatunki, które uznaje się za wektory do celów art. 17 ust. 1 lub 2 w przypadku, gdy 
spełnione są dodatkowe warunki określone w kolumnie 3 i 4 niniejszej tabeli. 

Warunki dodatkowe związane z miejscem 
pochodzenia zwierząt wodnych należących do 

gatunków wymienionych w kolumnie 2 

Warunki dodatkowe związane z miejscem 
przeznaczenia zwierząt wodnych należących do 

gatunków wymienionych w kolumnie 2 

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 

Epizootyczna martwica 
układu 
krwiotwórczego (EHN) 

Tołpyga pstra (Aristichthys nobilis), karaś złocisty (Carassius auratus), 
karaś (C. carassius), karp i karp koi (Cyprinus carpio), tołpyga biała 
(Hypophtalmichthys molitrix), ryby z rodzaju Leuciscus spp., płoć (Rutilus 
rutilus), wzdręga (Scardinius erythrophthalmus), lin (Tinca tinca) 

Brak warunków dodatkowych Brak warunków dodatkowych 

▼M5 
__________ 

▼B 

Zakażenie wywoływane 
przez Bonamia exitiosa 

Ostryga portugalska (Crassostrea angulata), ostryga pacyficzna (Crassos
trea gigas), ostryga Crassostrea virginica 

Zwierzęta wodne należące do gatunków 
wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za 
wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 
wyłącznie w przypadku, gdy pochodzą 
z gospodarstwa lub obszaru hodowli 
mięczaków, w którym występują gatunki 
podatne na dana chorobę. 

Zwierzęta wodne należące do gatunków 
wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za 
wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 
wyłącznie w przypadku, gdy są przeznaczone 
do gospodarstwa lub obszaru hodowli 
mięczaków utrzymującego gatunki podatne 
na daną chorobę. 

Zakażenie wywoływane 
przez Perkinsus marinus 

Homar europejski (Homarus gammarus), kraby właściwe z rodzaju 
Brachyura spp., australijski rak „yabi” (Cherax destructor), krewetka słod
kowodna olbrzymia (Macrobrachium rosenbergii), langusty i pozostałe 
raki morskie (Palinurus spp.), krab pływak (Portunus puber), krab błotny 
(Scylla serrata), krewetki Penaeus indicus, Penaeus japonicus, Penaeus 
kerathurus, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei 

Zwierzęta wodne należące do gatunków 
wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za 
wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 
wyłącznie w przypadku, gdy pochodzą 
z gospodarstwa lub obszaru hodowli 
mięczaków, w którym występują gatunki 
podatne na daną chorobę. 

Zwierzęta wodne należące do gatunków 
wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za 
wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 
wyłącznie w przypadku, gdy są przeznaczone 
do gospodarstwa lub obszaru hodowli 
mięczaków utrzymującego gatunki podatne 
na daną chorobę.
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▼B 

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 

Zakażenie wywoływane 
przez Microcytos mackini 

Brak Nie dotyczy Nie dotyczy 

Zespół Taura Małże z rodzaju Atrina spp., trąbik zwyczajny (Buccinum undatum), 
ostryga portugalska (Crassostrea angulata), sercówka jadalna (Cerasto
derma edule), ostryga pacyficzna (Crassostrea gigas), ostryga Crassostrea 
virginica, małż Donax trunculus, uchowiec Haliotis discus hannai, ucho
wiec Haliotis tuberculata, pobrzeżek (Littorina littorea), małże Merce
naria mercenaria i Meretrix lusoria, małgiew piaskołaz (Mya arenaria), 
omułek (Mytilus edulis), omułek śródziemnomorski (Mytilus galloprovin
cialis), ośmiornica (Octopus vulgaris), ostryga jadalna (Ostrea edulis), 
przegrzebek wielki (Pecten maximus), małż dywanowy (Ruditapes decus
satus), małż filipiński (Ruditapes philippinarum), mątwa pospolita (Sepia 
officinalis), ślimaki z rodziny skrzydelników (Strombus spp.), małże 
wenusy Venerupis aurea i Venerupis pullastra, małż wenus opalona 
(Venus verrucosa) 

Homar europejski (Homarus gammarus), kraby właściwe z rodzaju 
Brachyura spp., australijski rak „yabi” (Cherax destructor), krewetka słod
kowodna olbrzymia (Macrobrachium rosenbergii), langusty i pozostałe 
raki morskie (Palinurus spp.), krab pływak (Portunus puber), krab błotny 
(Scylla serrata), krewetki Penaeus indicus, Penaeus japonicus, Penaeus 
kerathurus 

Zwierzęta wodne należące do gatunków 
wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za 
wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 
wyłącznie w przypadku, gdy pochodzą 
z gospodarstwa, w którym występują 
gatunki podatne na daną chorobę. 

Zwierzęta wodne należące do gatunków 
wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za 
wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 
wyłącznie w przypadku, gdy są przeznaczone 
do gospodarstwa utrzymującego gatunki 
podatne na daną chorobę. 

Choroba żółtej głowy Małże z rodzaju Atrina spp., trąbik zwyczajny (Buccinum undatum), 
ostryga portugalska (Crassostrea angulata), sercówka jadalna (Cerasto
derma edule), ostryga pacyficzna (Crassostrea gigas), ostryga Crassostrea 
virginica, małż Donax trunculus, uchowiec Haliotis discus hannai, ucho
wiec Haliotis tuberculata, pobrzeżek (Littorina littorea), małże Merce
naria mercenaria i Meretrix lusoria, małgiew piaskołaz (Mya arenaria), 
omułek (Mytilus edulis), omułek śródziemnomorski (Mytilus galloprovin
cialis), ośmiornica (Octopus vulgaris), ostryga jadalna (Ostrea edulis), 
przegrzebek wielki (Pecten maximus), małż dywanowy (Ruditapes decus
satus), małż filipiński (Ruditapes philippinarum), mątwa pospolita (Sepia 
officinalis), ślimaki z rodziny skrzydelników (Strombus spp.), małże 
wenusy Venerupis aurea i Venerupis pullastra, małż wenus opalona 
(Venus verrucosa) 

Zwierzęta wodne należące do gatunków 
wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za 
wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 
wyłącznie w przypadku, gdy pochodzą 
z gospodarstwa, w którym występują 
gatunki podatne na daną chorobę. 

Brak warunków dodatkowych związanych 
z miejscem przeznaczenia.



 

02008R
1251 —

 PL —
 01.10.2016 —

 008.001 —
 16 

▼B 

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 

Wirusowa posocznica 
krwotoczna ryb 
łososiowatych (VHS) 

Bieługa (Huso huso), jesiotr rosyjski (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet/ 
czeczuga (Acipenser ruthenus), siewruga (Acipenser stellatus), jesiotr 
zachodni (Acipenser sturio), jesiotr syberyjski (Acipenser Baerii) 

Zwierzęta wodne należące do gatunków 
wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za 
wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 
wyłącznie w przypadku, gdy pochodzą 
z gospodarstwa lub zlewni rzecznej, 
w których występują gatunki podatne na 
daną chorobę. 

Zwierzęta wodne należące do gatunków 
wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za 
wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 
wyłącznie w przypadku, gdy są przeznaczone 
do gospodarstwa utrzymującego gatunki 
podatne na daną chorobę. 

Tołpyga pstra (Aristichthys nobilis), karaś złocisty (Carassius auratus), 
karaś (C. carassius), karp i karp koi (Cyprinus carpio), tołpyga biała 
(Hypophtalmichthys molitrix), ryby z rodzaju Leuciscus spp., płoć (Rutilus 
rutilus), wzdręga (Scardinius erythrophthalmus), lin (Tinca tinca) 

Sum afrykański (Clarias gariepinus), szczupak (Esox lucius), zębacz (Icta
lurus spp.), sumik czarny (Ameiurus melas), sum kanałowy (Ictalurus 
punctatus), panga (Pangasius pangasius), sandacz (Sander lucioperca), 
sum europejski (Silurus glanis) 

Labraks (Dicentrarchus labrax), skalnik prążkowany (Morone chrysops 
x M. saxatilis), cefal pospolity (Mugil cephalus), kulbak czerwony (Scia
enops ocellatus), kulbin (Argyrosomus regius), drum iberyjski (Umbrina 
cirrosa), ryby z rodzaju Thunnus spp., tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus 
thynnus), granik szary (Epinephelus aeneus), granik wielki (Epinephelus 
marginatus), sola senegalska (Solea senegalensis), sola (Solea solea), 
morlesz szkarłatny (Pagellus erythrinus), kielec właściwy (Dentex dentex), 
dorada (Sparus aurata), sargus (Diplodus sargus), morlesz bogar 
(Pagellus bogaraveo), pagrus czerwony (Pagrus major), Diplodus 
vulgaris, dubiel (Diplodus puntazzo), amarel (Diplodus vulgaris), pagrus 
różowy (Pagrus pagrus) 

Tilapia spp. (Oreochromis) 

Zwierzęta wodne należące do gatunków 
wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za 
wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 
wyłącznie w przypadku, gdy pochodzą 
z gospodarstwa, w którym występują 
gatunki podatne na daną chorobę. 

Zwierzęta wodne należące do gatunków 
wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za 
wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 
wyłącznie w przypadku, gdy są przeznaczone 
do gospodarstwa utrzymującego gatunki 
podatne na daną chorobę.
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▼B 

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 

Zakaźna martwica układu 
krwiotwórczego ryb 
łososiowatych (IHN) 

Bieługa (Huso huso), jesiotr rosyjski (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet/ 
czeczuga (Acipenser ruthenus), siewruga (Acipenser stellatus), jesiotr 
zachodni (Acipenser sturio), jesiotr syberyjski (Acipenser Baerii) 

Tołpyga pstra (Aristichthys nobilis), karaś złocisty (Carassius auratus), 
karaś (C. carassius), karp i karp koi (Cyprinus carpio), tołpyga biała 
(Hypophtalmichthys molitrix), ryby z gatunku Leuciscus spp., płoć 
(Rutilus rutilus), wzdręga (Scardinius erythrophthalmus), lin (Tinca tinca) 

Sum afrykański (Clarias gariepinus), zębacz (Ictalurus spp.), sumik 
czarny (Ameiurus melas), sum kanałowy (Ictalurus punctatus), panga 
(Pangasius pangasius), sandacz (Sander lucioperca), sum europejski 
(Silurus glanis) 

Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus), stornia (Platichthys flesus), 
wątłusz (Gadus morhua), plamiak (Melanogrammus aeglefinus) 

Rak szlachetny (Astacus astacus), rak sygnałowy (Pacifastacus lenius
culus), rak luizjański (Procambarus clarkii) 

Zwierzęta wodne należące do gatunków 
wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za 
wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 
wyłącznie w przypadku, gdy pochodzą 
z gospodarstwa, w którym występują 
gatunki podatne na daną chorobę. 

Zwierzęta wodne należące do gatunków 
wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za 
wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 
wyłącznie w przypadku, gdy są przeznaczone 
do gospodarstwa utrzymującego gatunki 
podatne na daną chorobę. 

Zakażenie herpeswirusem 
koi (KHV) 

Brak Nie dotyczy Nie dotyczy 

Zakaźna anemia 
łososi (ISA) 

Brak Nie dotyczy Nie dotyczy 

Zakażenie wywoływane 
przez Marteilia refrin
gens 

Sercówka jadalna (Cerastoderma edule), małż Donax trunculus, małgiew 
piaskołaz (Mya arenaria), małże Mercenaria mercenaria i Meretrix 
lusoria, małż dywanowy (Ruditapes decussatus), małż japoński (Ruditapes 
philippinarum), małże wenusy Venerupis aurea i Venerupis pullastra, 
małż wenus opalona (Venus verrucosa) 

Zwierzęta wodne należące do gatunków 
wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za 
wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 
wyłącznie w przypadku, gdy pochodzą 
z gospodarstwa lub obszaru hodowli 
mięczaków, w którym występują gatunki 
podatne na daną chorobę. 

Zwierzęta wodne należące do gatunków 
wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za 
wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 
wyłącznie w przypadku, gdy są przeznaczone 
do gospodarstwa utrzymującego gatunki 
podatne na daną chorobę. 

Zakażenie wywoływane 
przez Bonamia ostreae 

Sercówka jadalna (Cerastoderma edule), małż Donax trunculus, małgiew 
piaskołaz (Mya arenaria), małże Mercenaria mercenaria i Meretrix 
lusoria, małż dywanowy (Ruditapes decussatus), małż japoński (Ruditapes 
philippinarum), małże wenusy Venerupis aurea i Venerupis pullastra, 
małż wenus opalona (Venus verrucosa) 

Przegrzebek wielki (Pecten maximus) 

Zwierzęta wodne należące do gatunków 
wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za 
wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 
wyłącznie w przypadku, gdy pochodzą 
z gospodarstwa lub obszaru hodowli 
mięczaków, w którym występują gatunki 
podatne na daną chorobę. 

Zwierzęta wodne należące do gatunków 
wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za 
wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 
wyłącznie w przypadku, gdy są przeznaczone 
do gospodarstwa lub obszaru hodowli 
mięczaków utrzymującego gatunki podatne 
na daną chorobę.
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▼B 

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 

Choroba wywoływana 
przez Whispovirus 

Małże z rodzaju Atrina spp., trąbik zwyczajny (Buccinum undatum), 
ostryga portugalska (Crassostrea angulata), sercówka jadalna (Cerasto
derma edule), ostryga pacyficzna (Crassostrea gigas), ostryga Crassostrea 
virginica, małż Donax trunculus, uchowiec Haliotis discus hannai, ucho
wiec Haliotis tuberculata, pobrzeżek (Littorina littorea), małże Merce
naria mercenaria i Meretrix lusoria, małgiew piaskołaz (Mya arenaria), 
omułek (Mytilus edulis), omułek śródziemnomorski (Mytilus galloprovin
cialis), ośmiornica (Octopus octopus), ostryga jadalna (Ostrea edulis), 
przegrzebek wielki (Pecten maximus), małż dywanowy (Ruditapes decus
satus), małż filipiński (Ruditapes philippinarum), mątwa pospolita (Sepia 
officinalis), ślimaki z rodziny skrzydelników (Strombus spp.), małże 
wenusy Venerupis aurea i Venerupis pullastra, małż wenus opalona 
(Venus verrucosa) 

Zwierzęta wodne należące do gatunków 
wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za 
wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 
wyłącznie w przypadku, gdy pochodzą 
z gospodarstwa, w którym występują 
gatunki podatne na daną chorobę. 

Zwierzęta wodne należące do gatunków 
wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za 
wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 
wyłącznie w przypadku, gdy są przeznaczone 
do gospodarstwa utrzymującego gatunki 
podatne na daną chorobę.



ZAŁĄCZNIK II 

▼M8 
CZĘŚĆ A 

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla wprowadzania do obrotu zwierząt akwakultury 
przeznaczonych do celów hodowlanych, do obszarów umieszczenia, łowisk typu »wpuść i złów«, 

otwartych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, i do odnowy populacji 
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CZĘŚĆ B 

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt do wprowadzania do obrotu zwierząt akwakultury lub ich 
produktów, przeznaczonych do dalszego przetwarzania, zakładów wysyłkowych, zakładów 

oczyszczania i podobnych zakładów, przed ich spożyciem przez ludzi 
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CZĘŚĆ C 

Wykaz gatunków podatnych na choroby, w odniesieniu do których 
zatwierdzono środki krajowe na mocy decyzji 2010/221/UE 

Choroba Gatunki podatne 

Wiosenna wiremia karpi 
(SVC) 

Tołpyga pstra (Aristichthys nobilis), karaś złocisty 
(Carassius auratus), karaś pospolity (Carassius 
carassius), amur biały (Ctenopharyngodon idellus), 
karp i karp koi (Cyprinus carpio), tołpyga biała 
(Hypophthalmichthys molitrix), sum (Silurus glanis) 
i lin (Tinca tinca), jaź (Leuciscus idus) 

Bakteryjna choroba nerek 
(BKD) 

Rodzina: Łososiowate 

Zakaźna martwica trzustki 
(IPN) 

Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss), pstrąg źród
lany (Salvelinus fontinalis), troć wędrowna (Salmo 
trutta), łosoś atlantycki (Salmo salar), łososie pacy
ficzne (Oncorhynchus spp.), sieja wędrowna (Core
gonus lavaretus) 

Zakażenie alfawirusem 
ryb łososiowatych (SAV) 

Łosoś atlantycki (Salmo salar), pstrąg tęczowy 
(Oncorhynchus mykiss), troć wędrowna (Salmo 
trutta) 

Zakażenie Gyrodactylus 
salaris 

Łosoś atlantycki (Salmo salar), pstrąg tęczowy 
(Oncorhynchus mykiss), golec zwyczajny (Salve
linus alpinus), północnoamerykański pstrąg źród
lany (Salvelinus fontinalis), lipień europejski 
(Thymallus thymallus), palia jeziorowa (Salvelinus 
namaycush) i troć wędrowna (Salmo trutta). 

Herpeswirus ostryg 1 μνar 
(OsHV-1 μνar) 

Ostryga pacyficzna (Crassostrea gigas) 

▼M8 

02008R1251 — PL — 01.10.2016 — 008.001 — 29



 

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 Gatunki akwakultury Strefa/enklawa 

Kod ISO Nazwa Ryby Mięczaki Skorupiaki Kod Wyszczególnienie 

AU Australia X ( A ) 

BR Brazylia X ( B ) 

▼M7 

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 

▼M5 

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 ) X ( F ) X ( F ) Całe państwo 

▼M6 
__________ 

▼M5 

HK Hongkong X ( B ) Całe państwo 

ID Indonezja X ( A ) Całe państwo 

IL Izrael X ( A ) Całe państwo 

JM Jamajka X ( B ) Całe państwo 

▼M5 

02008R1251 — PL — 01.10.2016 — 008.001 — 30 

( 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).



 

Państwo lub terytorium Gatunki akwakultury Strefa/enklawa 

Kod ISO Nazwa Ryby Mięczaki Skorupiaki Kod Wyszczególnienie 

JP Japonia X ( B ) Całe państwo 

KI Kiribati X ( F ) X ( F ) X ( F ) Całe państwo 

LK Sri Lanka X ( B ) Całe państwo 

MH Wyspy 
Marshalla 

X ( F ) X ( F ) X ( F ) Całe państwo 

MK ( E ) była jugo
słowiańska 
republika 
Macedonii 

X ( B ) Całe państwo 

MY Malezja X ( B ) Część położona na 
Półwyspie Malaj
skim, 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 ) Całe państwo 

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 ) Całe państwo 

SB Wyspy 
Salomona 

X ( F ) X ( F ) X ( F ) Całe państwo 

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 
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Państwo lub terytorium Gatunki akwakultury Strefa/enklawa 

Kod ISO Nazwa Ryby Mięczaki Skorupiaki Kod Wyszczególnienie 

US Stany Zjed
noczone ( G ) 

X X US 0 ( C ) Całe państwo 

X US 1 ( D ) Całe państwo 
z wyjątkiem nastę
pujących stanów: 
Nowy Jork, Ohio, 
Illinois, Michigan, 
Indiana, Wisconsin, 
Minnesota i Pensyl
wania 

X 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 przeznaczonych 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 

▼M5 
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 

▼B 
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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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CZĘŚĆ C 

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla tranzytu/składowania żywych zwierząt akwakultury, ikry 
i niewypatroszonych ryb przeznaczonych do spożycia przez ludzi 

▼B 
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CZĘŚĆ D 

Dodatek dotyczący przewozu żywych zwierząt akwakultury drogą morską 

(Należy wypełnić i dołączyć do świadectwa zdrowia zwierząt w przypadku, gdy transport do granicy 
Wspólnoty Europejskiej obejmuje transport na pokładzie statku, nawet przez część podróży) 

▼B 
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ZAŁĄCZNIK V 

Uwagi wyjaśniające 

a) Świadectwa są wydawane przez właściwe organy kraju pochodzenia 
w oparciu o odpowiedni wzór określony w załącznikach II i IV do niniej
szego rozporządzenia, z uwzględnieniem miejsca przeznaczenia oraz sposobu 
wykorzystania przesyłki po jej przybyciu do miejsca przeznaczenia. 

b) W celu uwzględnienia statusu miejsca przeznaczenia w zakresie chorób 
nieegzotycznych, o których mowa w części II załącznika IV do dyrektywy 
2006/88/WE, w państwie członkowskim UE, lub chorób, w przypadku 
których dane miejsce przeznaczenia posiada środki zatwierdzone decyzją 
2010/221/UE zatwierdzającą środki krajowe zgodnie z art. 43 dyrektywy 
Rady 2006/88/WE, w świadectwie należy ująć i podać stosowne wymagania 
szczegółowe. 

c) „Miejsce pochodzenia” oznacza położenie gospodarstwa lub obszaru hodowli 
mięczaków, w którym zwierzęta akwakultury były hodowane do czasu osiąg
nięcia wielkości handlowej odpowiedniej dla przesyłki objętej tym świadec
twem. W przypadku dzikich zwierząt wodnych „miejsce pochodzenia” 
oznacza miejsce odłowu. 

d) Jeżeli wzór świadectwa wymaga skreślenia niektórych nieistotnych stwier
dzeń, te nieistotne stwierdzenia mogą zostać przekreślone, parafowane i opat
rzone pieczęcią przez urzędnika wystawiającego świadectwo, albo całkowicie 
wykreślone ze świadectwa. 

e) Oryginał każdego świadectwa składa się z pojedynczego arkusza papieru lub, 
w przypadku obszerniejszego tekstu, musi mieć taką formę, aby wszystkie 
wymagane arkusze papieru stanowiły integralną, niepodzielną całość. 

f) W przywozie z krajów trzecich na terytorium Unii, oryginał świadectwa 
i etykiety, o których mowa we wzorze świadectwa, należy sporządzić przy
najmniej w jednym języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym 
znajduje się punkt kontroli granicznej, przez który przesyłka wprowadzana 
jest na terytorium Unii, oraz w języku urzędowym państwa członkowskiego 
przeznaczenia. Państwa członkowskie mogą jednak zezwolić na sporządzenie 
świadectwa w języku urzędowym innego państwa członkowskiego, w razie 
potrzeby wraz z jego urzędowym tłumaczeniem. 

g) W razie dołączenia do świadectwa dodatkowych arkuszy w celu określenia 
elementów składających się na przesyłkę, takie dodatkowe arkusze uznaje się 
również za część oryginału świadectwa pod warunkiem, że każda strona 
opatrzona jest podpisem i pieczęcią urzędowego inspektora wystawiającego 
świadectwo. 

h) W przypadku gdy świadectwo, łącznie z dodatkowymi arkuszami, o których 
mowa w lit. g), składa się z więcej niż jednej strony, każda ze stron musi 
zostać opatrzona w dolnej części numerem „–x (numer strony) z y (całkowita 
liczba stron)–”, oraz w górnej części numerem referencyjnym świadectwa 
nadanym przez właściwy organ. 

i) Oryginał świadectwa musi być wypełniony i podpisany przez urzędowego 
inspektora nie później niż na 72 godziny przez załadunkiem przesyłki lub nie 
później niż na 24 godziny w tych przypadkach, gdy zwierzęta akwakultury 
muszą być poddane badaniu w ciągu 24 godzin przed załadunkiem. 
Właściwe organy kraju pochodzenia zapewniają przestrzeganie zasad certy
fikacji równoważnych z zasadami ustanowionymi w dyrektywie 96/93/WE. 

j) Kolor podpisu musi różnić się od koloru druku. Ten sam wymóg dotyczy 
także pieczęci innych niż pieczęci tłoczone lub znaki wodne. 

k) W przywozie z krajów trzecich na terytorium Unii, oryginał świadectwa musi 
towarzyszyć przesyłce do punktu kontroli granicznej UE. W przypadku prze
syłek wprowadzanych do obrotu na terytorium Unii oryginał świadectwa 
musi towarzyszyć przesyłce do ostatecznego miejsca przeznaczenia. 
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l) Świadectwo wystawione dla żywych zwierząt akwakultury zachowuje 
ważność przez 10 dni od daty wystawienia. W przypadku transportu statkiem 
czas ten przedłuża się o czas trwania podróży morskiej. W tym celu do 
świadectwa zdrowia zwierząt należy dołączyć oświadczenie kapitana statku, 
w formie dodatku sporządzonego zgodnie ze wzorem przedstawionym 
w części D załącznika IV. 

m) Należy pamiętać, że ogólne warunki transportu zwierząt ustanowione 
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas 
transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 
64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 mogą 
wymagać, w stosownych przypadkach, przyjęcia środków po wprowadzeniu 
przesyłki na terytorium Unii, jeżeli nie są spełnione wymagania wynikające 
z tego rozporządzenia. 
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