
DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA 

NR 160/10/COL 

z dnia 21 kwietnia 2010 r. 

dotycząca dodatkowych gwarancji dla Norwegii w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego 

URZĄD NADZORU EFTA, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo
darczym, w szczególności art. 17, oraz protokół 1 do tego 
porozumienia, w szczególności jego art. 4 lit. d), 

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, w szczególności jego art. 1 lit. c), 

uwzględniając akt, o którym mowa w pkt 4.1.1 rozdziału 
I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospo
darczym, dotyczący problemów zdrowotnych zwierząt wpływa
jących na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą 
chlewną, dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 
1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływa
jących na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą 
chlewną ( 1 ), zmienioną i dostosowaną do Porozumienia EOG 
przez protokół 1 do tego porozumienia, w szczególności jego 
art. 8 i art. 10 ust. 1, 

uwzględniając akt, o którym mowa w pkt 4.2.84 rozdziału 
I załącznika I do Porozumienia EOG, decyzję Komisji 
2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatko
wych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą 
chlewną odnoszących się do choroby Aujeszky’ego oraz kryte
riów przekazywania informacji o tej chorobie ( 2 ), 
z późniejszymi zmianami, 

uwzględniając decyzję Urzędu Nadzoru EFTA ( 3 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją nr 226/96/COL udzielono Norwegii dodatko
wych gwarancji w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego. 

(2) Od momentu przyjęcia decyzji nr 226/96/COL przepisy 
prawne Unii Europejskiej dotyczące dodatkowych 
gwarancji w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego uległy 
zmianom, które miały na celu zapewnienie zgodności 
z zasadami międzynarodowymi odnośnie do tej choroby 
i poprawę mechanizmów kontrolnych wewnątrz Unii. 

(3) Decyzja 2008/185/WE z późniejszymi zmianami została 
włączona do Porozumienia EOG jako punkt 4.2.84 
w rozdziale I załącznika I do porozumienia decyzją 
Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2009 ( 4 ). 

(4) Rząd norweski uważa terytorium swojego kraju za wolne 
od choroby Aujeszky’ego zgodnie z art. 10 ust. 1 dyrek
tywy 64/432/EWG. Norwegia przedłożyła Urzędowi 
Nadzoru EFTA dokumentację uzupełniającą, 
w szczególności na dowód tego, że nadal prowadzony 
jest monitoring sytuacji i że w związku z tym istnieje 
odpowiedni nadzór pozwalający zagwarantować, że tery
torium Norwegii jest wolne od choroby Aujeszky’ego. 

(5) Norwegia złożyła wniosek do Urzędu Nadzoru EFTA 
o dokonanie aktualizacji decyzji nr 226/96/COL w celu 
uwzględnienia nowych zmian legislacyjnych w zakresie 
dodatkowych gwarancji dla wewnątrzwspólnotowego 
handlu świniami odnoszących się do choroby 
Aujeszky’ego. 

(6) Wskazane jest zatem uchylenie decyzji nr 226/96/COL 
zgodnie z najnowszymi zmianami legislacyjnymi 
w zakresie dodatkowych gwarancji dla wewnątrzwspól
notowego handlu świniami odnoszących się do choroby 
Aujeszky’ego. 

(7) Nowa decyzja utrzyma gwarancje udzielone wcześniej 
Norwegii i dostosuje je do nowych kryteriów ustanowio
nych we właściwych aktach prawnych dotyczących EOG, 
w szczególności w decyzji 2008/185/WE z późniejszymi 
zmianami. 

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Komitetu Weterynaryjnego EFTA wspierającego 
prace Urzędu Nadzoru EFTA, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Wszystkie regiony Norwegii są wolne od choroby Aujeszky’ego, 
a szczepienie jest zabronione. 

Artykuł 2 

W handlu świniami wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospo
darczego (zwanego dalej „EOG”) udziela się Norwegii dodatko
wych gwarancji w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego przewi
dzianych w decyzji 2008/185/WE z późniejszymi zmianami.
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( 1 ) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. 
( 2 ) Dz.U. L 59 z 4.3.2008, s. 19. 
( 3 ) Dz.U. L 78 z 20.3.1997, s. 46. 
( 4 ) Dz.U. L 232 z 3.9.2009, s. 1.



Artykuł 3 

Norwegia ma taki sam status jak państwa członkowskie UE 
wymienione w załączniku I do decyzji 2008/185/WE. 

Artykuł 4 

Instytucją, o której mowa w ust. 1 załącznika III do decyzji 
2008/185/WE, jest Veterinærinstituttet, Oslo, Norwegia. 

Artykuł 5 

Decyzja nr 226/96/COL zostaje niniejszym uchylona. 

Artykuł 6 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2010 r. 

Artykuł 7 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Norwegii. 

Artykuł 8 

Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny. 

Sporządzono w Brukseli dnia 21 kwietnia 2010 r. 

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA 

Per SANDERUD 
Przewodniczący 

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON 
Członek Kolegium
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