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9) Samkvæmt 63. gr. tilskipunar 2006/88/EB gildir 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/453/EB frá 29. 
apríl 2004 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 
91/67/EBE að því er varðar ráðstafanir gegn tilteknum 
sjúkdómum í eldisdýrum (1) áfram að því er varðar 
tilskipun 2006/88/EB meðan beðið er eftir að ný ákvæði 
séu samþykkt í samræmi við 43. gr. þeirrar tilskipunar, 
sem skal samþykkja eigi síðar en þremur árum eftir 
gildistöku tilskipunarinnar.

10) Samkvæmt tilskipun ráðsins 2004/453/EB hefur allt 
yfirráðasvæði Danmerkur, Írlands, Finnlands, Svíþjóðar 
og Bretlands, í heild eða að hluta, verið lýst laust við
vorveiru í vatnakarpa eða það fellur undir varnar- og
útrýmingaráætlanir. Þessi aðildarríki geta af þessum 
sökum krafist viðbótarábyrgða vegna aðflutnings 
dýrategunda, sem eru næm fyrir vorveiru í vatnakarpa, til 
þessara yfirráðasvæða.

11) Þeim aðildarríkjum, sem geta krafist þess að
viðbótarábyrgðir séu fyrir hendi í samræmi við ákvörðun
2004/453/EB, skal vera heimilt að halda áfram að beita 
ráðstöfunum í samræmi við 43.gr. tilskipunar 
2006/88/EB, þ.m.t. takmarkanir varðandi setningu á 
markað og innflutning, til þess að verjast vorveiru í 
vatnakarpa og til að viðhalda sjúkdómslausri stöðu sinni.

12) Því ber að breyta IV. viðauka við tilskipun 2006/88/EB 
til samræmis við það.

13) Í tilskipun 2006/88/EB er kveðið á um að aðildarríkin 
skuli hvert um sig samþykkja eigin ráðstafanir í 
samræmi við umrædda tilskipun eigi síðar en 1. maí 
2008 og beita þessum landsráðstöfunum eigi síðar en 1. 
ágúst 2008. Til að gefa aðildarríkjum nægan tíma skal 
samþykkja landsráðstafanir, sem eru í samræmi við
tilskipun 2006/88/EB, eins og henni er breytt með
þessari tilskipun, eigi síðar en 1. ágúst 2008 og beita skal 
landsákvæðunum frá og með 1. ágúst 2008.

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

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum IV. viðauka við tilskipun 2006/88/EB er breytt í 
samræmi við viðaukann við þessa tilskipun.

2. gr.

Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
1. ágúst 2008. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og 
samsvörunartöflu milli viðkomandi ákvæða og þessarar 
tilskipunar.

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 1. ágúst 2008.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau 
eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun.

Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði 
úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun 
þessi nær til.

3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 30. apríl 2008.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Androulla VASSILIOU

framkvæmdastjóri.

(1) Stjtíð. ESB L 156, 30.4.2004, bls. 5, með leiðréttingum samkvæmt Stjtíð. 
ESB L 202, 7.6.2004, bls. 4. Ákvörðuninni var breytt með ákvörðun 
2006/272/EB (Stjtíð. ESB L 99, 7.4.2006, bls. 31).
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VIÐAUKI

Í stað II. hluta IV. viðauka komi eftirfarandi:

,,II. HLUTI

Skráðir sjúkdómar

FRAMANDI SJÚKDÓMAR

SJÚKDÓMUR SMITNÆMAR TEGUNDIR

FISKUR Blóðmyndandi drep, EHN-veiki 
(Epizootic haematopoietic necrosis)

Regnbogasilungur (Oncorhynchus mykiss) og aborri 
(Perca fluviatilis)

Húðsveppadrep (Epizootic ulcerative 
syndrome)

Ættkvíslir: Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, 
Mugil, Puntius og Trichogaster

LINDÝR Sýking af völdum Bonamia exitiosa Ostrea angasi og O. chilensis

Sýking af völdum Perkinsus marinus Risaostra (Crassostrea gigas) og meyjarostra (C. 
virginica)

Sýking af völdum Microcytos mackini Risaostra (Crassostrea gigas), meyjarostra (C. 
virginica), Ostrea conchaphila og O. edulis

KRABBADÝR Rauðhali (Taura syndrome) Penaeus setiferus, P. stylirostris og P. vannamei

Gulhöfðaveiki (Yellowhead disease) Indíánarækja (Penaeus aztecus), P. duorarum,
japansrækja (P. japonicus), tígrisrækja (P. monodon), 
P. setiferus, P.° stylirostris og P. vannamei

SJÚKDÓMAR SEM ERU EKKI FRAMANDI

SJÚKDÓMAR SMITNÆMAR TEGUNDIR

FISKUR Veirublæði (VHS) Síld (Clupea spp.), tjarnasíld (Coregonus ssp.), gedda 
(Esox lucius), ýsa (Gadus aeglefinus), kyrrahafsþorskur 
(G. macrocephalus), þorskur (G. morhua), kyrrahafslax 
(Oncorhynchus spp.) regnbogasilungur (O. mykiss), 
keilubróðir (Onos mustelus), urriði (Salmo trutta), 
sandhverfa (Scophthalmus maximus), tannsíld (Sprattus 
sprattus) og harri (Thymallus thymallus)

Iðradrep (IHN) Hundlax (Oncorhynchus keta), silfurlax (O. kisutch), 
O. masou, regnbogasilungur (O. mykiss), rauðlax 
(O. nerka), hnúðlax (O. rhodurus) kóngalax (O. 
tshawytscha) og lax (Salmo salar)

Skjónakarpaherpesveiki (Koi herpes 
virus disease)

Vatnakarpi og skjónakarpi (Cyprinus carpio)

Blóðþorri (ISA) Regnbogasilungur (Oncorhynchus mykiss), lax 
(Salmo salar) og urriði (S. trutta).

LINDÝR Sýking af völdum Marteilia 
refringens

Ostrea angasi, O. chilensis, O. edulis, O. puelchana,
kræklingur (Mytilus edulis) og 
miðjarðarhafskræklingur (M. galloprovincialis)

Sýking af völdum Bonamia ostreae Ostrea angasi, O. chilensis, O. conchaphila, O. 
denselammellosa, O. edulis og O. puelchana.

KRABBADÝR Hvítblettaveiki Öll tífætt krabbadýr (ættbálkurinn Decapoda)“


