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URZĄD NADZORU EFTA, 

uwzględniając akt, o którym mowa w pkt 8a części 3.1 
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 ( 2 ), 
sprostowaną i zmienioną, 

uwzględniając akt, o którym mowa w pkt 89 części 4.2 
rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG, 

decyzję Komisji 2009/177/WE z dnia 31 października 2008 r. 
wdrażającą dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do 
programów nadzoru i eliminowania chorób oraz statusu państw 
członkowskich, stref i enklaw wolnych od choroby ( 3 ), z później
szymi zmianami, 

uwzględniając decyzję Kolegium nr 259/12/COL upoważniającą 
właściwego członka Kolegium do przyjęcia niniejszej decyzji, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

W piśmie z dnia 3 maja 1994 r. Norwegia przedstawiła Urzę
dowi Nadzoru EFTA (zwanemu dalej „Urzędem”) wystarczające 
uzasadnienie, aby przyznać jej terytorium status zatwierdzonej 
strefy, jeżeli chodzi o zakaźną martwicę układu krwiotwórczego 
ryb łososiowatych (IHN) i wirusową potocznicę krwiotoczną 
(VHS), jak również krajowe przepisy gwarantujące przestrze
ganie wymogów umożliwiających utrzymanie statusu zatwier
dzonej strefy. 

Na mocy decyzji Urzędu nr 71/94/COL z dnia 27 czerwca 
1994 r., 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. 

Dnia 26 listopada 2007 r. potwierdzono wykrycie VHS 
w okręgu Møre og Romsdal w Norwegii. Właściwe władze 
w Norwegii poinformowały Urząd o działaniach podjętych 
w celu wyeliminowania choroby i zapobieżenia jej rozprzest
rzenianiu się. Urząd uznał te działania za właściwe. 

Na mocy decyzji nr 302/08/COL Urząd postanowił, że Norwe
gię, z wyjątkiem obszarów wymienionych w załączniku do tej 
decyzji, należy uznać za zatwierdzoną strefę kontynentalną 
i zatwierdzoną strefę przybrzeżną dla ryb, jeżeli chodzi o IHN 
i VHS. 

Dnia 8 maja 2012 r. Norwegia przedłożyła Urzędowi oświad
czenie deklarujące status wolny od VHS oraz dostarczyła doku
mentację towarzyszącą dotyczącą nadzoru i pobierania prób, 
w odniesieniu do swojego całego terytorium, z wyłączeniem 
norweskiej części zlewni rzek Grense Jakobselv i Pasvik oraz 
rzek położonych między nimi, jak również odpowiedniego 
regionu przybrzeżnego. 

Urząd, w ścisłej współpracy z Komisją Europejską, przeanali
zował oświadczenie oraz załączoną dokumentację i uważa, że 
oświadczenie spełnia wymagania konieczne do przyznania 
statusu obszaru wolnego od choroby zgodnie z dyrektywą 
2006/88/WE oraz decyzją 2009/177/WE. 

Decyzją nr 259/12/COL Urząd skierował sprawę do Komitetu 
Weterynaryjnego EFTA wspomagającego prace Urzędu Nadzoru 
EFTA. Komitet przyjął jednogłośnie wniosek przedłożony przez 
Urząd. W wyniku tego środki przewidziane w niniejszej decyzji 
są zgodne z jednogłośnie przyjętą opinią Komitetu Weteryna
ryjnego EFTA wspomagającego prace Urzędu Nadzoru EFTA, 
a ostateczna wersja tekstu dotyczącego tych środków pozostaje 
niezmieniona.
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( 1 ) Dz.U. L 41 z 12.2.2009, s. 32 i Suplement EOG nr 7 z 12.2.2009, 
s. 10. 

( 2 ) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14 i Suplement EOG nr 32 
z 17.6.2010, s. 1 w języku islandzkim i nr 35 z 23.6.2011, 
s. 44 w języku norweskim. 

( 3 ) Dz.U. L 63 z 7.3.2009, s. 15.



W związku z powyższym Norwegię, z wyjątkiem norweskiej 
części zlewni rzek Grense Jacobselv i Pasvik oraz rzek położ
nych pomiędzy nimi, jak również odpowiedniego regionu przy
brzeżnego, należy uznać za wolną od VHS. 

W Norwegii nie nastąpiły żadne zmiany, jeżeli chodzi o wystę
powanie IHN. Należy zatem zachować status Norwegii w odnie
sieniu do tej choroby. 

Należy zatem uchylić decyzję Urzędu nr 302/08/COL i zastąpić 
ją niniejszą decyzją, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Norwegia, z wyjątkiem norweskiej części zlewni rzek Grense 
Jacobselv i Pasvik oraz rzek położonych pomiędzy nimi, jak 
również odpowiedniego regionu przybrzeżnego, zostaje uznana 
za wolną od IHN. 

Artykuł 2 

Norwegia, z wyjątkiem norweskiej części zlewni rzek Grense 
Jacobselv i Pasvik oraz rzek położonych pomiędzy nimi, jak 
również odpowiedniego regionu przybrzeżnego, zostaje uznana 
za wolną od VHS. 

Artykuł 3 

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 302/08/COL z dnia 21 maja 
2008 r. niniejszym traci moc. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu 5 lipca 2012 r. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Norwegii. 

Artykuł 6 

Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim. 

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lipca 2012 r. 

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA 

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON 
Członek Kolegium 

Florence SIMONETTI 
p.o. Dyrektora
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