
DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA

NR 300/08/COL

z dnia 21 maja 2008 r.

zatwierdzająca plan na wypadek zagrożenia ptasią grypą przedstawiony przez Norwegię

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 pkt 3.1.5a rozdziału
I załącznika I do Porozumienia EOG,

dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrek
tywę 92/40/EWG,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 62 ust. 1 dyrektywy Rady
2005/94/WE Norwegia przygotowała plan na wypadek zagro
żenia określający działania, które należy podjąć w przypadku
epidemii ptasiej grypy,

MAJĄC NA UWADZE, że dnia 29 października 2007 r. zgodnie
z art. 62 ust. 1 dyrektywy Rady 2005/94/WE Norwegia przed
stawiła Urzędowi Nadzoru EFTA (zwanemu dalej „Urzędem”) do
zatwierdzenia swój plan na wypadek zagrożenia ptasią grypą
(zdarzenie nr 449330),

MAJĄC NA UWADZE, że angielskie tłumaczenie norweskiego
planu na wypadek zagrożenia ptasią grypą zostało przedsta
wione urzędowi w dniu 31 marca 2008 r. (zdarzenie nr
471610),

MAJĄC NA UWADZE, że Urząd przeanalizował w ścisłej współ
pracy z Komisją Wspólnot Europejskich przedstawiony przez
Norwegię plan na wypadek zagrożenia ptasią grypą,

MAJĄC NA UWADZE, że analiza wykazała, iż plan przedstawiony
przez Norwegię spełnia minimalne wymogi dotyczące krajo
wych planów na wypadek zagrożenia ptasią grypą określonych
w załączniku X do dyrektywy Rady 2005/94/WE i należy go
zatem zatwierdzić,

MAJĄC NA UWADZE, że Urząd Nadzoru EFTA decyzją
270/08/COL skierował sprawę do Komitetu Weterynaryjnego
EFTA wspomagającego Urząd Nadzoru EFTA,

MAJĄC NA UWADZE, że środki przewidziane w niniejszej decyzji
są zgodne z opinią Komitetu Weterynaryjnego EFTA, wspiera
jącego prace Urzędu Nadzoru EFTA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1. Niniejszym zatwierdza się plan na wypadek zagrożenia
ptasią grypą przedstawiony przez Norwegię.

2. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 21 maja 2008 r.

3. Niniejsza decyzja skierowana jest do Norwegii.

4. Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 maja 2008 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA
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