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KOMMISJONSVEDTAK

av 5. februar 2003

om endring av rådsdirektiv 95/70/EF om fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet for bekjempelse av  
visse sykdommer hos toskallede bløtdyr(*)

[meddelt under nummer K(2003) 432]

(2003/83/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 95/70/EF av 22. desember 
1995 om fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet for 
bekjempelse av visse sykdommer hos toskallede bløtdyr(1), 
endret ved kommisjonsvedtak 2001/293/EF(2), særlig artikkel 
9 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 95/70/EF er det en liste over de alvorlige 
bløtdyrsykdommene som direktivets bestemmelser om 
overvåking og sykdomsbekjempelse gjelder for.

2) For å ta hensyn til utviklingen i sykdomssituasjonen i 
Fellesskapet og i tredjestater, samt den vitenskapelige 
kunnskap og praktiske erfaring som er vunnet de siste 
årene, bør listen over bløtdyrsykdommer, sykdoms-
framkallende stoffer og mottakelige arter i vedlegg D til 
direktiv 95/70/EF ajourføres.

3) Særlig oppmerksomhet bør vies sykdommer som kan 
påføre bløtdyrbestanden alvorlige skader dersom de føres 
inn eller spres i Fellesskapet, for eksempel de sykdom-
mene som er meldepliktige til Det internasjonale kontor 
for epizootier (OIE) og som er sjeldne eller eksotiske i 
Fellesskapet.

4) De artene som nevnes som mottakelige vertsarter for de 
aktuelle sykdommene og sykdomsframkallende stoffene, 
bør minst være de som er oppført i siste utgave av OIEs 
helseregelverk for vanndyr.

5) Det bør fastsettes en passende tidsfrist for gjennomførin-

gen av disse nye kravene.

6) Direktiv 95/70/EF bør derfor endres.

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med utta-

lelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg D til direktiv 95/70/EF erstattes med teksten i vedleg-

get til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 8. april 2003.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. februar 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2005/EØS/58/12

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 7.2.2003, s. 13, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2003 av 7. november 
2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 
12.2.2004, s. 6.

(1) EFT L 332 av 30.12.1995, s. 33.
(2) EFT L 100 av 11.4.2001, s. 30.
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VEDLEGG

«VEDLEGG D

Sykdom Sykdomsframkallende stoff Mottakelig vertsart

Bonamiose Bonamia exitiosus Tiostrea chilensis og Ostrea angasi

Mikrokytos roughleyi Saccostrea (Crassostrea) commercialis

Marteiliose Marteilia sydneyi Saccostrea (Crassostrea) commercialis

Mikrocytose Mikrocytos mackini Crassostrea gigas, C. virginica Ostrea edulis,  
O. conchaphila

Perkinsiose Perkinsus marinus Crassostrea virginica og C. gigas

Perkinsus olseni/atlanticus Haliotis ruber, H. cyclobates, H. scalaris, H. 
laevigata, Ruditapes philippinarum og R. decussates

Haplosporidiose Haplosporidium nelsoni Crassostrea virginica og C. gigas

Haplosporidiose Haplosporidium costale Crassostrea virginica

«Visnesyndrom» hos 
øresnegl

Candidatus Xenohaliotis 
californiensis

Arter av slekten Haliotis, herunder H. cracherodii, 
H. rufescens, H. corruguta, H. fulgens, H. sorenseni

Merknad:  De mottakelige vertsartene omfatter også artene som er oppgitt for de aktuelle sykdomsframkallende stoffene 
i den siste utgaven av helseregelverket for vanndyr til Det internasjonale kontor for epizootier (OIE).»


