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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
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) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsdirektiv 95/70/EØF er det fastsatt minimumstiltak 
i Fellesskapet for bekjempelse av visse sykdommer 
hos toskallede bløtdyr. Sykdommene som det skal 
treffes slike harmoniserte tiltak mot, er spesifisert i 
vedlegg A rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og 
akvakulturprodukter(2) og i vedlegg D til direktiv 95/70/
EF.

2) Sykdommene nevnt i vedlegg D til direktiv 95/70/EF er 
sykdommer som anses som eksotiske i Fellesskapet.

3) Nye epidemiologiske undersøkelser har vist at flere 
sykdommer som er oppført i vedlegg D til direktiv 
95/70/EF, enten er utbredt i bløtdyroppdrettsnæringen i 
Fellesskapet eller ikke har noen vesentlig betydning.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 15.11.2006, s. 33, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 1. 

(1) EFT L 332 av 30.12.1995, s. 33. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 
av 1993.

(2) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 806/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1).

4) Artene som er nevnt som mottakelige vertsarter for de 
aktuelle sykdommene og sykdomsframkallende stoffene, 
bør være i samsvar med den seneste utgaven av OIEs 
helseregelverk for vanndyr.

5) Det er hensiktsmessig å ta i betraktning sykdommene 
oppført i del II av vedlegg IV til rådsdirektiv 
COM(2005)362(3) for å sikre en effektiv overgang til 
Fellesskapets nye helseregelverk for vanndyr.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg D til vedtak 95/70/EF erstattes med teksten i vedlegget 
til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. november 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

(3) Ennå ikke kunngjort i EUT.

KOMMISJONSVEDTAK
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VEDLEGG

«VEDLEGG D

Sykdom Mottakelig vertsart

Infeksjon forårsaket av Bonamia 
exitiosa

Ostrea angasi og O. chilensis

Infeksjon forårsaket av Perkinsus 
marinus

Crassostrea gigas og C. virginica

Infeksjon forårsaket av Microcytos 
mackini

Crassostrea gigas, C. virginica, Ostrea conchaphila og O. edulis»


