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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                    2009/EES/25/24 

frá 13. nóvember 2006 

um breytingu á viðauka D við tilskipun ráðsins 95/70/EB að því er varðar skrá yfir framandi 
sjúkdóma í lindýrum sem falla undir samræmdar varnarráðstafanir Bandalagsins (*) 

(tilkynnt með númeri C(2006) 5309) 

 (2006/775/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 95/70/EB frá 22. desember 
1995 um lágmarksráðstafanir Bandalagsins vegna eftirlits með 
tilteknum sjúkdómum sem herja á samlokur (tvískelja lindýr) 
(1), einkum 9. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með tilskipun ráðsins 95/70/EB eru teknar upp 
lágmarksráðstafanir Bandalagsins vegna eftirlits með 
tilteknum sjúkdómum sem herja á samlokur (tvískelja 
lindýr). Þeir sjúkdómar, sem falla undir samhæfðar 
ráðstafanir af þessu tagi, eru tilgreindir í viðauka A við 
tilskipun ráðsins 91/67/EBE frá 28. janúar 1991 um 
skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á 
markaðssetningu fiskeldistegunda og -afurða (2) og í 
viðauka D við tilskipun 95/70/EB. 

2) Sjúkdómarnir sem um getur í viðauka D við tilskipun 
95/70/EB eru sjúkdómar sem teljast framandi í 
Bandalaginu. 

3) Með nýjum faraldsfræðilegum rannsóknum hefur verið 
sýnt fram á að nokkrir sjúkdómar, sem skráðir eru í 
viðauka D við tilskipun 95/70/EB, eru annaðhvort 
útbreiddir í lindýraeldi í Bandalaginu eða hafa ekki 
veruleg áhrif. 

4) Tegundirnar sem tilgreindar eru sem smitnæmar fyrir 
sjúkdómunum og sjúkdómsvöldunum, sem um er að 
ræða, skulu vera í samræmi við nýjustu útgáfu 
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar á alþjóða-
heilbrigðisreglum fyrir lagardýr. 

5) Rétt er að taka mið af þeim sjúkdómum sem skráðir eru í 
II. hluta IV. viðauka við tilskipun ráðsins 
COM(2005)362 (3) til að tryggja skilvirk umskipti yfir í 
nýja löggjöf Bandalagsins um heilbrigði lagardýra. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
matvælaferlið og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað viðauka D við tilskipun 95/70/EB komi viðaukinn við 
þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 13. nóvember 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 314, 15.11.2006, bls. 33. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 46/2007 frá 8. júní 
2007 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 48, 
11.10.2007, p. 1. 

(1) Stjtíð. EB L 332, 30.12.1995 bls. 33. Tilskipuninni var síðast breytt með 
aðildarlögunum frá 1993. 

(2) Stjtíð. EB L 46, 19.2.1991, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 806/2003 (Stjtíð. ESB L 122, 16.5.2003 bls. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB.  
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VIÐAUKI 

 

„VIÐAUKI D 

 

Sjúkdómur Smitnæmar tegundir 
Sýking af völdum ostruveiki (Bonamia 
exitiosa) 

Ostrea angasi og O. chilensis 

Sýking af völdum perkinsusveiki 
(Perkinsus marinus) 

Risaostra (Crassostrea gigas) og meyjarostra (C. virginica) 

Sýking af völdum mycrocytosveiki 
(Microcytos mackini) 

Risaostra (Crassostrea gigas), meyjarostra (C. virginica), Ostrea conchaphila og 
O. edulis“ 
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