
III 
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EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA 

NR 291/10/COL 

z dnia 7 lipca 2010 r. 

w sprawie uznania zatwierdzonych stref w Norwegii odnośnie do Bonamia ostreae i Marteilia 
refringens 

URZĄD NADZORU EFTA, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo
darczym, w szczególności jego art. 109 i protokół 1 do tego 
porozumienia, 

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, o którym mowa w pkt 4.1.5a rozdziału 
I załącznika I do Porozumienia EOG, dyrektywę Rady 
2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie 
wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury 
i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym 
chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób ( 1 ), 
dostosowaną protokołem 1 do Porozumienia EOG, 
w szczególności art. 53 tego aktu, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

Na mocy decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 225/04/COL z dnia 
9 września 2004 r. cała linia brzegowa Norwegii została uznana 
za zatwierdzoną strefę odnośnie do Bonamia ostreae i Marteilia 
refringens. 

W dniu 3 czerwca 2009 r. Norwegia poinformowała Urząd 
Nadzoru EFTA pocztą elektroniczną, że u ostryg żyjących 
w wodach okręgu Aust-Agder na południu Norwegii wykryto 
bonamiozę (Bonamia ostreae) oraz że w strefie występowania 
zakażenia utworzono obszar kontroli oraz obszar zagrożony. 

W piśmie z dnia 23 kwietnia 2010 r. (zdarzenie nr 554681) 
Norwegia poinformowała Urząd Nadzoru EFTA, że nie można 
wykluczyć obecności Bonamia ostreae w ostrygach z wód okręgu 
Aust-Agder na południu Norwegii i że w związku z tym nie 
istnieją wystarczające dowody, które mogłyby uzasadnić znie
sienie obszaru kontroli i obszaru nadzoru w tej strefie. 

Artykuł 53 ust. 3 dyrektywy 2006/88/WE stanowi, że jeżeli 
dochodzenie epizootyczne potwierdzi znaczne prawdopodo
bieństwo wystąpienia zakażenia, wówczas status obszaru 
wolnego od choroby zostaje cofnięty państwu członkowskiemu, 
strefie lub enklawie zgodnie z procedurą, na podstawie której 
taki status został przyznany. Po zapoznaniu się z wynikami 
dochodzenia epidemiologicznego przeprowadzonego przez 
Norwegię oraz wynikami dyskusji pomiędzy Norweskim 
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym i wspólnotowym 
laboratorium referencyjnym Urząd Nadzoru EFTA uważa, że 
warunki uzasadniające cofnięcie statusu obszaru wolnego od 
choroby obszarowi Aust-Agder na południu Norwegii są speł
nione. 

Uwzględniając powyższe, należy uchylić decyzję nr 
225/04/COL. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zatwierdzone strefy odnośnie do Bonamia ostreae i Marteilia 
refringens dla Norwegii są wyszczególnione w załączniku.

PL L 338/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.12.2010 

( 1 ) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14 oraz Suplement EOG nr 32 
z 17.6.2010, s. 1. Ta dyrektywa nie została jeszcze opublikowana 
w języku norweskim.



Artykuł 2 

Decyzja nr 225/04/COL traci moc. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2010 r. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Norwegii. 

Artykuł 5 

Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lipca 2010 r. 

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA 

Per SANDERUD 
Przewodniczący 

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON 
Członek Kolegium 

ZAŁĄCZNIK 

1. Cała linia brzegowa Norwegii stanowi zatwierdzoną strefę odnośnie do Marteilia refringens. 

2. Cała linia brzegowa Norwegii stanowi zatwierdzoną strefę odnośnie do Bonamia ostreae z wyjątkiem: 

— okręgu Aust-Agder w południowej Norwegii.
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