
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 listopada 2006 r.

zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 95/70/WE w odniesieniu do wykazu egzotycznych
chorób mięczaków podlegających wspólnotowym zharmonizowanym środkom kontrolnym

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5309)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/775/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 95/70/WE z dnia 22 grudnia
1995 r. wprowadzającą minimalne wspólnotowe środki zwal-
czania niektórych chorób małży (1), w szczególności jej art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Rady 95/70/WE wprowadza minimalne
wspólnotowe środki kontroli niektórych chorób małż.
Choroby objęte tymi zharmonizowanymi środkami są
wyszczególnione w załączniku A do dyrektywy Rady
91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącej
warunków zdrowotnych zwierząt, obowiązujących przy
wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów akwakul-
tury (2) oraz w załączniku D do dyrektywy 95/70/WE.

(2) Choroby wymienione w załączniku D do dyrektywy
95/70/WE są uważane za choroby egzotyczne dla
Wspólnoty.

(3) Nowe dochodzenia epidemiologiczne wykazały, że kilka
chorób wymienionych w załączniku D do dyrektywy
95/70/WE jest szeroko rozprzestrzenionych we wspólno-
towych zakładach hodowli mięczaków, bądź też nie
wywołuje znaczących skutków.

(4) Gatunki określane jako podatne gatunki-nosiciele
omawianych chorób i patogenów powinny być zgodne
z najnowszym wydaniem Międzynarodowego Kodeksu
Zwierząt Wodnych OIE.

(5) Należy uwzględnić choroby wymienione w części II
załącznika IV do dyrektywy Rady COM(2005)362 (3),
w celu zapewnienia skutecznego przejścia do nowego
wspólnotowego prawodawstwa w dziedzinie zdrowia
zwierząt morskich.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik D do dyrektywy 95/70/WE zostaje zastąpiony
tekstem zawartym w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 listopada 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 332 z 30.12.1995, str. 33. Dyrektywa ostatnio zmieniona
Aktem Przystąpienia z 1993 r.

(2) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,
str. 1). (3) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.



ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK D

Choroba Podatne gatunki-nosiciele

Zakażenie Bonamia exitiosa Ostrea angasi i Ostrea chilensis

Zakażenie Perkinsus marinus Crassostrea gigas (ostryga pacyficzna) i Crassostrea virginica

Zakażenie Microcytos mackini Crassostrea gigas (ostryga pacyficzna), Crassostrea virginica, Ostrea conchaphila i Ostrea
edulis (ostryga jadalna)”
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