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(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA

NR 394/06/COL

z dnia 13 grudnia 2006 r.

zatwierdzająca zaktualizowany program usuwania wszystkich ryb zakażonych zakaźną anemią
łososia (ISA) w gospodarstwach norweskich przedłożony przez Norwegię

URZĄD NADZORU EFTA,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym (dalej zwane „Porozumieniem EOG”),
w szczególności jego art. 109 oraz protokół 1 do tego poro-
zumienia,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA
w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied-
liwości, w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. d) oraz protokół 1
do tego porozumienia,

UWZGLĘDNIAJĄC akt prawny, o którym mowa w pkt 3.1.7.
rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG, dyrektywa
Rady 93/53/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. wprowadzająca
minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób
ryb, ze zmianami dostosowany protokołem 1 do Porozumienia
EOG, w szczególności art. 6 lit. a) tiret pierwsze tego aktu
prawnego,

UWZGLEDNIAJĄC decyzję Urzędu Nadzoru EFTA
nr 196/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. upoważniającą członka
ponoszącego szczególną odpowiedzialność za swobodny prze-
pływ towarów do podejmowania niektórych decyzji i środków,
w szczególności jej pkt 1,

MAJĄC NA UWADZE, że art. 6 lit. a) tiret pierwsze wspomnia-
nego aktu prawnego stanowi, że w celu zwalczania ognisk
zakaźnej anemii łososia (ISA) wszystkie ryby w zakażonym
gospodarstwie muszą zostać usunięte zgodnie z programem
ustanowionym przez urzędowe służby i zatwierdzonym przez
Urząd Nadzoru EFTA (dalej zwany „Urzędem”),

MAJĄC NA UWADZE, że akt, o którym mowa w pkt 3.2.29.
rozdziału I załącznika I do Porozumienia o EOG, decyzja
Komisji nr 2003/466/WE z dnia 13 czerwca 2003 r. ustana-
wiająca kryteria podziału na strefy i urzędowego nadzoru
w następstwie podejrzenia lub potwierdzenia występowania
niedokrwistości zakaźnej łososia (ISA), określa plany pobierania

próbek oraz metody diagnostyczne do celów wykrywania
i potwierdzania ISA, jak również kryteria podziału na strefy
i urzędowego nadzoru w następstwie podejrzenia lub potwier-
dzenia występowania ISA,

MAJĄC NA UWADZE, że Urząd swoją decyzją nr 226/04/COL
z dnia 9 września 2004 r. zatwierdził program usuwania
wszystkich ryb zakażonych niedokrwistością zakaźną łososia
w gospodarstwach norweskich przedłożony przez Norwegię,

MAJĄC NA UWADZE, że pismem z dnia 21 marca 2006 r.
Norwegia zwróciła się do Urzędu z wnioskiem
o zatwierdzenie pewnych zmian w swoim programie usuwania
wszystkich ryb zakażonych niedokrwistością zakaźną łososia
w gospodarstwach norweskich, zatwierdzonym decyzją Urzędu
nr 226/04/COL z dnia 9 września 2004 r.,

MAJĄC NA UWADZE, że Urząd Nadzoru EFTA w ścisłej współ-
pracy z Komisją Wspólnot Europejskich przeanalizował propo-
nowane zmiany w programie przedłożonym przez Norwegię
w świetle obecnego stanu wiedzy naukowej i technicznej,

MAJĄC NA UWADZE, że usunięcie ryb należy przeprowadzić
w taki sposób, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się
choroby na inne gospodarstwa i populację dzikich zwierząt
podatnych na tę infekcję,

MAJĄC NA UWADZE, że podstawą do usunięcia ryb musi być
analiza poszczególnych przypadków pod kątem ryzyka dalszego
rozprzestrzeniania się choroby, włącznie z oceną, czy ognisko
ma poważny charakter, i innymi okolicznościami wpływającymi
na ryzyko, przy uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń
praktycznych i dowodów naukowych,

MAJĄC NA UWADZE, że ocena wskazuje, że proponowane
zmiany w programie przedłożonym przez Norwegię spełniają
wymagania dla tego typu programu, a zatem należy je zatwier-
dzić,
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MAJĄC NA UWADZE, że Urząd Nadzoru EFTA decyzją
nr 314/06/COL skierował sprawę do Komitetu Weterynaryjnego
EFTA wspomagającego Urząd Nadzoru EFTA,

MAJĄC NA UWADZE wniosek Komitetu Weterynaryjnego EFTA
wspomagającego Urząd Nadzoru EFTA oraz w celu zagwaran-
towania pewności prawnej, w niniejszej decyzji należy dodać
nowy punkt, wskazujący, że decyzja Urzędu nr 226/04/COL
z dnia 9 września 2004 r. zostaje uchylona,

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią
Komitetu Weterynaryjnego EFTA, wspomagającego Urząd
Nadzoru EFTA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1) Uaktualniony program usuwania wszystkich ryb zakażonych
zakaźną anemią łososia (ISA) w gospodarstwach norweskich
przedłożony przez Norwegię zostaje niniejszym zatwier-
dzony.

2) Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 226/04/COL z dnia 9
września 2004 r. zatwierdzająca przedłożony przez
Norwegię program usuwania wszystkich ryb zakażonych
niedokrwistością zakaźną łososia (ISA) w gospodarstwach
norweskich zostaje niniejszym uchylona.

3) Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia
2006 r.

4) Niniejsza decyzja skierowana jest do Norwegii.

5) Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA
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