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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 
2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av 
disse, og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer 
hos vanndyr(1), særlig artikkel 61 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 2006/88/EF er det fastsatt visse krav til 
dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av disse. I 
disse reglene er det tatt hensyn til listen over eksotiske og 
ikke-eksotiske sykdommer i direktivets vedlegg IV del II 
samt til mottakelige arter.

2) Vårviremi hos karpe (SVC) er oppført på listen over 
ikke-eksotiske sykdommer i del II i vedlegg IV til direktiv 
2006/88/EF.

3) I forbindelse med drøftelsene i Rådet før vedtakelsen 
av direktiv 2006/88/EF avgav Kommisjonen en 
erklæring der den anerkjente de betenkeligheter som var 
framført av flere karpeproduserende medlemsstater med 
hensyn til følgene av å underlegge SVC harmoniserte 
fellesskapsbestemmelser. Kommisjonen erklærte derfor 
at den etter ikrafttredelsen av direktiv 2006/88/EF, men 
før dets anvendelsesdato, etter anmodning og på grunnlag 
av de framlagte argumentene, skulle foreta en ny 
vurdering av om SVC fortsatt burde være oppført på listen 
i direktivets vedlegg IV del II. Kommisjonen har mottatt 
anmodninger om ny vurdering fra flere medlemsstater.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 117 av 1.5.2008, s. 27, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.

4) I del I i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF fastsettes 
kriteriene for oppføring av sykdommer som eksotiske 
og ikke-eksotiske. I henhold til kriteriene for oppføring 
av ikke-eksotiske sykdommer skal det tas hensyn til om 
sykdommen kan gi vesentlige økonomiske konsekvenser 
dersom den innføres i en medlemsstat som er fri for 
sykdommen, i form av produksjonstap og årlige kostnader 
forårsaket av sykdommen og bekjempelsen av den, som 
overstiger 5 % av produksjonsverdien av mottakelige 
arter av akvakulturdyr i regionen.

5) Ifølge opplysninger fra de viktigste karpeproduserende 
medlemsstatene er SVC allerede en endemisk sykdom. I 
de siste 20 til 25 årene har SVC imidlertid ikke påført 
sektoren vesentlige tap.

6) Det må dessuten undersøkes om SVC kan bekjempes 
på medlemsstatsplan og om bekjempelsestiltakene vil 
redusere kostnadene. På grunn av de hydrografiske 
forholdene og oppbygningen av karpeoppdrettsnæringen 
i de viktigste karpeproduserende medlemsstatene, vil 
kostnadene til tiltak for å utrydde sykdommen stå i 
misforhold til de økonomiske tap den forårsaker. Ut 
fra opplysninger som nylig er mottatt, synes ikke SVC 
å oppfylle alle kriteriene for oppføring på listen over 
ikke-eksotiske sykdommer i del II i vedlegg IV til direktiv 
2006/88/EF.

7) SVC bør derfor strykes fra listen over ikke-eksotiske 
sykdommer i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.

8) I artikkel 43 i direktiv 2006/88/EF er det fastsatt at 
medlemsstatene kan treffe tiltak for å hindre innførsel av 
sykdommer som ikke er oppført i direktivets vedlegg IV 
del II, eller for å bekjempe dem, dersom sykdommene 
utgjør en betydelig risiko for helsesituasjonen for 
akvakulturdyr eller viltlevende vanndyr i de berørte 
medlemsstatene. Disse tiltakene skal ikke gå lenger enn 
det som er hensiktsmessig og nødvendig for å hindre 
innførsel av slike sykdommer eller for å bekjempe dem.
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om endring av vedlegg IV til rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til vårviremi hos karpe (SVC)(*)

2015/EØS/49/15



27.8.2015 Nr. 49/93EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

9) I henhold til artikkel 63 i direktiv 2006/88/EF skal 
kommisjonsvedtak 2004/453/EF av 29. april 2004 om 
gjennomføring av rådsdirektiv 91/67/EØF om tiltak mot 
visse sykdommer hos akvakulturdyr(1) fortsatt gjelde for 
formålene i direktiv 2006/88/EF inntil de nødvendige 
bestemmelser er vedtatt i samsvar med direktivets artikkel 
43, som skal vedtas senest tre år etter at direktivet er trådt 
i kraft.

10) I henhold til kommisjonsvedtak 2004/453/EF er hele eller 
deler av territoriet til Danmark, Irland, Finland, Sverige 
og Det forente kongerike erklært fritt for SVC eller 
omfattet av bekjempelses- og utryddelsesprogrammer. 
Disse medlemsstatene kan derfor kreve ytterligere 
garantier i forbindelse med innførsel til deres territorium 
av arter som er mottakelige for SVC.

11) De medlemsstater som kan kreve ytterligere garantier i 
samsvar med vedtak 2004/453/EF, bør gis tillatelse til å 
fortsette å treffe tiltak i samsvar med artikkel 43 i direktiv 
2006/88/EF, herunder restriksjoner på markedsføring og 
import, for å bekjempe SVC og opprettholde sin status 
som sykdomsfrie.

12) Vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF bør derfor endres.

13) Ved direktiv 2006/88/EF er det fastsatt at medlemsstatene 
skal vedta nasjonale tiltak for å etterkomme direktivet 
innen 1. mai 2008, og anvende de nasjonale  
bestemmelsene innen 1. august 2008. For at 
medlemsstatene skal få tilstrekkelig tid bør fristen 
for å vedta de nasjonale tiltak som er nødvendige for 
å etterkomme direktiv 2006/88/EF, endret ved dette 
direktiv, og for å anvende de nasjonale bestemmelsene, 
settes til 1. august 2008.

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

(1) EUT L 156 av 30.4.2004, s. 5, rettet i EUT L 202 av 7.6.2004, s. 4. Vedtaket 
endret ved vedtak 2006/272/EF (EUT L 99 av 7.4.2006, s. 31).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 1. august 2008 vedta og kunngjøre 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. august 2008.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de 
viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. april 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Del II i vedlegg IV skal lyde:

«DEL II

Liste over sykdommer

EKSOTISKE SYKDOMMER

SYKDOM MOTTAKELIGE ARTER

FISK Epizootisk hematopoietisk nekrose Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) og abbor (Perca 
fluviatilis)

Epizootisk ulcerativt syndrom Slektene Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, 
Mugil, Puntius og Trichogaster

BLØTDYR Infeksjon forårsaket av Bonamia exitiosa Østers av artene Ostrea angasi og O. chilensis

Infeksjon forårsaket av Perkinsus marinus Østers av artene Crassostrea gigas og C. virginica

Infeksjon forårsaket av Microcytos mackini Østers av artene Crassostrea gigas, C. virginica, 
Ostrea conchaphila og O. edulis

KREPSDYR Taura-syndrom Reker av artene Penaeus setiferus, P. stylirostris og 
P. vannamei

Yellowhead disease Reker av artene Penaeus aztecus, P. duorarum, 
P. japonicus, P. monodon, P. setiferus, P. stylirostris og 
P. vannamei

IKKE-EKSOTISKE SYKDOMMER

SYKDOM MOTTAKELIGE ARTER

FISK Hemoragisk virusseptikemi (VHS) Sild (Clupea spp.), sikfisk (Coregonus spp.), gjedde 
(Esox lucius), hyse (Gadus aeglefinus), stillehavstorsk 
(G. macrocephalus), atlanterhavstorsk (G. morhua), 
stillehavslaks (Oncorhynchus spp.) regnbueørret (O. 
mykiss), femtrådet tangbrosme (Onos mustelus), ørret 
(Salmo trutta), piggvar (Scophthalmus maximus), 
brisling (Sprattus sprattus) og harr (Thymallus 
thymallus)

Infeksiøs hemato poie tisk nekrose (IHN) Ketalaks (Oncorhynchus keta), sølvlaks (O. kisutch), 
masulaks (O. masou), regnbueørret (O. mykiss), 
rødlaks (O. nerka), pukkellaks (O. rhodurus), 
kongelaks (O. tshawytscha) og atlanterhavslaks 
(Salmo salar)

Koiherpes virussykdom (KHV) Vanlig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio)

Infeksiøs lakse anemi (ISA) Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), atlanterhavslaks 
(Salmo salar) og ørret (S. trutta)

BLØTDYR Infeksjon forårsaket av Marteilia refringens Østers av artene Ostrea angasi, O. chilensis, O  edulis 
og O. puelchana og blåskjell av artene Mytilus edulis 
og M. galloprovincialis

Infeksjon forårsaket av Bonamia ostreae Østers av artene Ostrea angasi, O. chilensis, 
O. conchaphila, O. denselammellosa, O. edulis og 
O. puelchana

KREPSDYR Hvitflekksykdom Alle krepsdyr av ordenen Decapoda»


