
DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA

NR 302/08/COL

z dnia 21 maja 2008 r.

dotycząca statusu Norwegii w sprawie zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb
łososiowatych i wirusowej posocznicy krwotocznej oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru
EFTA nr 71/94/COL z dnia 27 czerwca 1994 r., ostatnio zmienioną decyzją Urzędu Nadzoru

EFTA nr 244/02/COL z dnia 11 grudnia 2002 r.

URZĄD NADZORU EFTA,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, w szczególności jego art. 109 oraz 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 4.1.5 rozdziału
I załącznika I do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady
91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotycząca warunków
zdrowotnych zwierząt, obowiązujących przy wprowadzaniu na
rynek zwierząt i produktów akwakultury), dostosowany Proto
kołem 1 do Porozumienia EOG, w szczególności art. 5 tego
aktu prawnego,

MAJĄC NA UWADZE, że Norwegia w piśmie z dnia 3 maja
1994 r. przedstawiła wystarczające uzasadnienie, aby przyznać
jej terytorium status zatwierdzonej strefy, jeżeli chodzi
o zakaźną martwicę układu krwiotwórczego ryb łososiowatych
(IHN) i wirusową posocznicę krwotoczną (VHS), jak również
krajowe przepisy gwarantujące przestrzeganie wymogów umoż
liwiających utrzymanie statusu zatwierdzonej strefy,

MAJĄC NA UWADZE, że Norwegia została uznana za zatwier
dzoną strefę kontynentalną i przybrzeżną dla ryb jeżeli chodzi
o IHN i VHS na mocy decyzji Urzędu nr 71/94/COL z dnia
27 czerwca 1994 r.,

MAJĄC NA UWADZE, że Urząd zmodyfikował decyzję nr
71/94/COL z dnia 27 czerwca 1994 r. decyzjami nr
220/96/COL z dnia 4 grudnia 1996 r., nr 159/98/COL
z dnia 25 czerwca 1998 r. oraz nr 244/02/COL z dnia
11 grudnia 2002 r.,

MAJĄC NA UWADZE, że na mocy decyzji nr 71/94/COL ostatnio
zmienionej decyzją nr 244/02/COL z dnia 11 grudnia 2002 r.
ustalono, że części terytorium Norwegii, o których mowa

w załączniku do tej decyzji, zostały uznane za zatwierdzoną
strefę kontynentalną i za zatwierdzoną strefę przybrzeżną dla
ryb jeżeli chodzi o IHN i VHS,

MAJĄC NA UWADZE, że dnia 26 listopada 2007 r. potwierdzono
wykrycie VHS w okręgu Møre og Romsdal w Norwegii,

MAJĄC NA UWADZE, że właściwe władze w Norwegii poinfor
mowały Urząd o działaniach podjętych w celu wyeliminowania
choroby i powstrzymania jej rozprzestrzeniania się,

MAJĄC NA UWADZE, że Urząd dokonał oceny informacji przed
stawionych przez właściwe władze w Norwegii,

MAJĄC NA UWADZE, że na tym etapie wydaje się, iż podjęte
działania są właściwe,

MAJĄC NA UWADZE, że Urząd przedyskutował ten problem
z Komisją Europejską,

MAJĄC NA UWADZE, że w Norwegii nie nastąpiły żadne zmiany,
jeżeli chodzi o występowanie IHN,

MAJĄC NA UWADZE, że w opinii Urzędu Norwegię, z wyjątkiem
obszarów wymienionych w załączniku, należy uznać za
zatwierdzoną strefę kontynentalną i zatwierdzoną strefę przy
brzeżną dla ryb, jeżeli chodzi o IHN i VHS,

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1) Norwegię, z wyjątkiem obszarów wymienionych
w załączniku, uznaje się za zatwierdzoną strefę kontynen
talną i zatwierdzoną strefę przybrzeżną dla ryb, jeżeli chodzi
o IHN i VHS.
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2) Niniejszym uchyla się decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr
71/94/COL z dnia 27 czerwca 1994 r. dotyczącą statusu
Norwegii w sprawie zakaźnej martwicy układu krwiotwór
czego ryb łososiowatych i wirusowej posocznicy krwo
tocznej, ostatnio zmienioną decyzją nr 244/02/COL z dnia
11 grudnia 2002 r.

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

4) Niniejsza decyzja skierowana jest do Norwegii.

5) Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 maja 2008 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Per SANDERUD

Przewodniczący
Kristján Andri STEFÁNSSON

Członek Kolegium

ZAŁĄCZNIK

IHN

Norwegia, z wyjątkiem norweskiej części zlewni rzek Grense Jacobselv i Pasvik oraz rzek położnych pomiędzy nimi, jak
również odpowiedni region przybrzeżny.

VHS

Norwegia, z wyjątkiem:

1) Norweskiej części zlewni rzek Grense Jacobselv i Pasvik oraz rzek położnych pomiędzy nimi, jak również odpowiedni
region przybrzeżny;

2) Stref przybrzeżnych gmin Stranda i Norddal ograniczonych:

— od wschodu linią łączącą nabrzeże promu Linge po północnej stronie Norddalsfjorden z Svarthammaren,

— od północnego zachodu linią łączącą Urda po wschodniej stronie Stofjorden i Øygardsnakken po zachodniej
stronie Storfjorden,

— od południa linią łączącą Dukevika po zachodniej stronie Synnulvsfjorden i punkt, który znajduje się w fiordzie
1 km na północ od opuszczonej farmy Smoge po wschodniej stronie Synnulvsfjorden.
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