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DECYZJA KOMISJI
z dnia 31 lipca 2008 r.
wprowadzająca odstępstwo od decyzji 2003/858/WE i 2006/656/WE i zawieszająca przywóz do
Wspólnoty z Malezji przesyłek zawierających niektóre żywe ryby i niektóre produkty akwakultury
(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3849)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/641/WE)
z akwakultury i uzyskanych z nich produktów. Ponadto
powyższa decyzja zawiera wykaz obszarów, z których
dozwolony jest przywóz niektórych gatunków żywych
ryb, ich ikry i gamet do Wspólnoty.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
(3)

W decyzji Komisji 2006/656/WE z dnia 20 września
2006 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt
oraz wymogi dotyczące świadectw wymaganych przy
przywozie tropikalnych ryb dla celów ozdobnych (4)
wprowadza się zharmonizowane zasady dotyczące
zdrowia zwierząt przy przywozie do Wspólnoty ryb
ozdobnych. Ponadto powyższa decyzja zawiera wykaz
obszarów, z których dozwolony jest przywóz niektórych
ryb ozdobnych do Wspólnoty.

(4)

W decyzji 2003/858/WE wymienia się Malezję jako
trzeci kraj, z którego dozwolony jest przywóz do Wspól
noty żywych ryb należących do rodziny Cyprinidae, ich
ikry i gamet, przeznaczonych do celów hodowlanych,
oraz żywych ryb z tej rodziny pochodzących
z akwakultury, ich ikry i gamet, przeznaczonych do
ponownego zarybienia łowisk typu „wpuść i złów”.

(5)

Na mocy decyzji 2006/656/WE przywóz niektórych ryb
ozdobnych z Malezji do Wspólnoty jest dozwolony.
Ryby z rodziny Cyprinidae są objęte tą decyzją.

(6)

Wyniki ostatniej wspólnotowej wizyty kontrolnej
w
Malezji
ujawniły
poważne
niedociągnięcia
w odniesieniu do rejestracji gospodarstw akwakultury,
powiadamiania o chorobach i urzędowych kontroli
zdrowia zwierząt w całym łańcuchu produkcyjnym zwie
rząt i ryb ozdobnych akwakultury. Niedociągnięcia takie
mogą doprowadzić do rozprzestrzeniania się chorób,
stanowiąc tym samym poważne zagrożenie dla zdrowia
zwierząt we Wspólnocie. W trakcie powyższej wizyty
kontrolnej ujawniono także brak odpowiednich kontroli
zdrowia zwierząt ze strony właściwych organów
w Malezji, który prawdopodobnie zwiększy to zagro
żenie.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca
1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli
weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty
z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG,
90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej
art. 18 ust. 1 tiret pierwsze i ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

W dyrektywie Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia
1991 r. dotyczącej warunków zdrowotnych zwierząt,
obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt
i produktów akwakultury (2) określa się zasady regulujące
przywóz z krajów trzecich do Wspólnoty zwierząt
i produktów akwakultury. W powyższej dyrektywie
postanowiono, że przywóz zwierząt i produktów akwa
kultury musi spełniać pewne warunki w niej określone
i pochodzić z krajów trzecich lub ich części znajdujących
się w wykazie opracowanym zgodnie z tą dyrektywą.

W decyzji Komisji 2003/858/WE z dnia 21 listopada
2003 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt
oraz wymogi dotyczące świadectw przy przywozie
żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów
hodowlanych oraz żywych ryb pochodzących
z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przezna
czonych do spożycia przez ludzi (3) określa się zharmo
nizowane zasady dotyczące zdrowia zwierząt przy przy
wozie do Wspólnoty niektórych żywych ryb, ich ikry
i gamet oraz niektórych żywych ryb pochodzących

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352).
(2) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozpo
rządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, s. 1).
(3) Dz.U. L 324 z 11.12.2003, s. 37. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2007/158/WE (Dz.U. L 68 z 8.3.2007, s. 10).

(4) Dz.U. L 271 z 30.9.2006, s. 71. Decyzja zmieniona decyzją
2007/592/WE (Dz.U. L 224 z 29.8.2007, s. 5).
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(8)
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Dlatego też należy zawiesić przywóz z Malezji żywych
ryb należących do rodziny Cyprinidae, ich ikry i gamet,
przeznaczonych do celów hodowlanych, oraz żywych
ryb z tej rodziny pochodzących z akwakultury, ich ikry
i gamet, przeznaczonych do ponownego zarybienia
łowisk typu „wpuść i złów”, a także niektórych ryb
ozdobnych należących do tej rodziny. Jako że wszystkie
pozostałe tropikalne ryby ozdobne przywożone z Malezji
nie są podatne na epizootyczną martwicę układu krwiot
wórczego, zakaźną anemię łososi, wirusową posocznicę
krwotoczną, zakaźną martwicę układu krwiotwórczego,
wiosenną wiremię karpi, bakteryjną chorobę nerek,
zakaźną martwicę trzustki, zakażenie herpeswirusem
koi i zakażenie wywoływane przez Gyrodactylus salaris,
nie ma potrzeby zawieszenia przywozu tropikalnych
ryb ozdobnych.
Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

L 207/35

a) przesyłek żywych ryb przeznaczonych do celów hodowla
nych;
b) przesyłek żywych ryb pochodzących z akwakultury, prze
znaczonych do ponownego zarybienia łowisk typu „wpuść
i złów”; oraz
c) w przypadku przesyłek ryb ozdobnych, tylko gatunków
Carassius auratus, Ctenopharyngodon idellus, Cyprinus carpio,
Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius caras
sius oraz Tinca tinca z rodziny Cyprinidae.
Artykuł 2
Wszystkimi kosztami ponoszonymi w związku ze stosowaniem
niniejszej decyzji zostaje obciążony odbiorca lub jego przedsta
wiciel.
Artykuł 3
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 sierpnia 2008 r.
Artykuł 4

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 i 2 decyzji 2003/858/WE
oraz art. 3 i 4 decyzji 2006/656/WE państwa członkowskie
zawieszają przywóz z Malezji na swoje terytorium następują
cych przesyłek zawierających ryby należące do rodziny Cypri
nidae, ich ikrę i gamety:

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 lipca 2008 r.
W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

