
DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA

NR 30/07/COL

z dnia 19 lutego 2007 r.

dotycząca norweskiego krajowego programu kontroli trzęsawki owiec oraz dodatkowych
gwarancji dotyczących handlu wewnątrzwspólnotowego i przywozu do Norwegii

URZĄD NADZORU EFTA,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”),
w szczególności jego art. 109 i protokół 1,

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,

UWZGLĘDNIAJĄC akt, o którym mowa w rozdziale I pkt
7.1.12 załącznika I do porozumienia EOG, rozporządzenie
(WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania,
kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych ence-
falopatii (1), zmienione i dostosowane do porozumienia EOG na
mocy protokołu 1 do tego porozumienia,

UWZGLĘDNIAJĄC akt, o którym mowa w rozdziale I pkt 7.2.27
załącznika I do Porozumienia EOG, rozporządzenie Komisji
(WE) nr 546/2006 z dnia 31 marca 2006 r. wykonujące rozpo-
rządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do krajowych programów kontroli trzęsawki
owiec i dodatkowych gwarancji oraz ustanawiające odstępstwo
od pewnych wymogów decyzji 2003/100/WE i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1874/2003 (2), dostosowane do Poro-
zumienia EOG na mocy protokołu 1 do tego porozumienia,

UWZGLĘDNIAJĄC decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 21/07/COL
z dnia 14 lutego 2007 r., na mocy której zwrócono się do
właściwego członka kolegium komisarzy o przyjęcie decyzji
dotyczącej norweskiego krajowego programu kontroli trzęsawki
owiec oraz dodatkowych gwarancji dotyczących handlu
wewnątrzwspólnotowego i przywozu do Norwegii, o ile projekt
tej decyzji pozostaje w zgodności z opinią Komitetu Weteryna-
ryjnego EFTA,

MAJĄC NA UWADZE, że rozporządzenie (WE) nr 999/2001
przewiduje procedurę zatwierdzania krajowych programów
kontroli trzęsawki owiec przedstawionych przez państwa
EFTA należące do EOG, pod warunkiem ich zgodności
z określonymi kryteriami, ustanowionymi w tym rozporzą-
dzeniu,

MAJĄC NA UWADZE, że rozporządzenie (WE) nr 546/2006
przewiduje dodatkowe gwarancje w zakresie handlu wewnątrz-

wspólnotowego oraz urzędowe ograniczenia w zakresie prze-
mieszczania zwierząt dotyczące hodowli owiec i kóz przezna-
czonych dla państw EFTA należących do EOG, których krajowe
programy kontroli trzęsawki owiec zostały zatwierdzone przez
Urząd Nadzoru EFTA,

MAJĄC NA UWADZE, że w piśmie z dnia 14 lutego 2006 r.
Norwegia przedłożyła Urzędowi Nadzoru EFTA krajowy
program kontroli trzęsawki owiec, a w dniu 20 listopada
2006 r., w wyniku rozmów przeprowadzonych podczas
specjalnej serii posiedzeń w Oslo, Urzędowi przedłożono
propozycje wprowadzenia określonych zmian w programie,
jak również szczegółowe informacje służące wyjaśnieniu jego
zakresu,

MAJĄC NA UWADZE, że Urząd Nadzoru EFTA, w ścisłej współ-
pracy z Komisją Europejską, rozpatrzył proponowany norweski
krajowy program kontroli trzęsawki owiec, w wyniku czego
stwierdził, że spełnia on wymogi umożliwiające jego zatwier-
dzenie,

MAJĄC NA UWADZE, że w związku z tym należy zadbać
o zatwierdzenie krajowego programu kontroli trzęsawki owiec
przedłożonego przez Norwegię zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 999/2001 oraz rozporządzeniem (WE) nr 546/2006,

MAJĄC NA UWADZE, że środki przewidziane w niniejszej decyzji
są zgodne z opinią Komitetu Weterynaryjnego EFTA wspierają-
cego prace Urząd Nadzoru EFTA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1) Niniejszym zatwierdza się norweski krajowy program
kontroli trzęsawki owiec oraz dodatkowe gwarancje doty-
czące handlu wewnątrzwspólnotowego i przywozu do
Norwegii z dnia 14 lutego 2006 r. oraz z dnia 20 listopada
2006 r.

2) Na mocy art. 109 ust. 2 Porozumienia EOG Urząd Nadzoru
EFTA przekazuje Komisji Europejskiej norweski krajowy
program kontroli trzęsawki owiec oraz dodatkowe gwarancje
dotyczące handlu wewnątrzwspólnotowego i przywozu do
Norwegii wraz ze zmianami wprowadzonymi w tych doku-
mentach.
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(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1.
(2) Dz.U. L 94 z 1.4.2006, str. 28.



3) Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2007 r.

4) Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lutego 2007 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Bjørn T. GRYDELAND
Przewodniczący

Niels FENGER
Dyrektor
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