
DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA 

NR 293/15/COL 

z dnia 14 lipca 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia krajowego programu zwalczania salmonelli u drobiu i w produktach 
drobiowych ustanowionego przez Islandię [2016/1421] 

URZĄD NADZORU EFTA, 

uwzględniając akt, o którym mowa w pkt 8b części 7.1 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG (rozporządzenie 
(WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli 
i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (1)), 

uwzględniając akt, o którym mowa w pkt 17 część 6.1 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG (rozporządzenie 
(WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy 
dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2)), 

uwzględniając akt, o którym mowa w pkt 53 część 7.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG (rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 200/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do celu unijnego ograniczenia częstości występowania serotypów 
salmonelli w dorosłych stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus (3)), 

uwzględniając akt, o którym mowa w pkt 55 część 7.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG (rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 517/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do unijnego celu ograniczenia częstości występowania niektórych 
serotypów salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 
i rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010 (4)), 

uwzględniając akt, o którym mowa w pkt 57 część 7.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG (rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 200/2012 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie unijnego celu ograniczenia występowania Salmonella 
enteritidis i Salmonella typhimurium w stadach brojlerów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady (5)), 

uwzględniając akt, o którym mowa w pkt 51 część 7.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG (rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 1190/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie unijnego celu ograniczenia występowania Salmonella 
Enteritidis i Salmonella Typhimurium w stadach indyków zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady (6)), dostosowany do Porozumienia EOG pkt 4 lit. d) protokołu 1 do Porozumienia EOG oraz 
art. 1 ust. 2 i art. 3 protokołu 1 do porozumienia o nadzorze i Trybunale, 

uwzględniając decyzję nr 494/13/COL Urzędu Nadzoru EFTA („Urzędu”) z dnia 11 grudnia 2013 r. upoważniającą 
członka Kolegium odpowiedzialnego za sprawy weterynaryjne i fitosanitarne do podejmowania niektórych decyzji 
i środków (dokument nr 683826), w szczególności jego pkt 1, 

A także mając na uwadze, co następuje: 

Celem rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 jest zapewnienie podjęcia właściwych i skutecznych środków w zakresie 
wykrywania i zwalczania salmonelli oraz innych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych na wszystkich 
stosownych etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji, w szczególności na etapie produkcji pierwotnej, w celu 
ograniczenia częstości ich występowania i zmniejszenia zagrożenia, jakie stanowią one dla zdrowia publicznego. 

Cel EOG dotyczący ograniczenia częstości występowania wszystkich serotypów salmonelli mających znaczenie dla 
zdrowia publicznego w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus na poziomie produkcji pierwotnej został 
wyznaczony w rozporządzeniu (UE) nr 200/2010. 
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Cel EOG dotyczący ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach kur niosek gatunku 
Gallus gallus został wyznaczony w rozporządzeniu (UE) nr 517/2011. 

Cel EOG dotyczący ograniczenia występowania serotypów Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium w stadach 
brojlerów został wyznaczony w rozporządzeniu (UE) nr 200/2012. 

Cel EOG dotyczący ograniczenia występowania serotypów Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium w stadach 
indyków został wyznaczony w rozporządzeniu (UE) nr 1190/2012. 

Aby osiągnąć cele EOG, państwa członkowskie są zobowiązane ustanowić krajowe programy zwalczania salmonelli 
w odpowiednich populacjach i przedstawić je Urzędowi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003. 

Islandia przedstawiła swój krajowy program zwalczania salmonelli u drobiu i w produktach drobiowych. Program 
kontroli ma na celu zmniejszenie poziomu występowania wszystkich serotypów salmonelli do poniżej 1 % dla 
wszystkich stad drobiu, tj. w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus, u kur niosek gatunku Gallus gallus, w stadach 
brojlerów i w stadach indyków. 

Urząd uznał, że program przedstawiony przez Islandię powinien zostać zatwierdzony, ponieważ jest on zgodny ze 
stosownymi przepisami weterynaryjnymi EOG, a w szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003. Ponadto 
Urząd zauważa, że Islandia nie przedstawiła informacji koniecznych do oceny, czy program kontroli jest równoważny 
z programem zatwierdzonym dla Finlandii i Szwecji zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 853/2004. 

W związku z powyższym decyzją nr 209/15/COL Urząd skierował sprawę do Komitetu EFTA ds. Weterynaryjnych 
i Fitosanitarnych. Komitet jednogłośnie zatwierdził proponowaną decyzję o zatwierdzeniu krajowego programu kontroli 
ustanowionego przez Islandię na rzecz zwalczania salmonelli u drobiu i w produktach drobiowych. Projekt środków jest 
zatem zgodny z opinią Komitetu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:  

1. Ustanowiony przez Islandię krajowy program zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus, 
u kur niosek gatunku Gallus gallus, w stadach brojlerów i w stadach indyków jest zatwierdzony.  

2. Niniejsza decyzja skierowana jest do Islandii.  

3. Niniejsza decyzja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.  

4. Językiem autentycznym niniejszej decyzji jest język angielski. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2015 r. 

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA 

Helga JÓNSDÓTTIR Markus SCHNEIDER 

Członek Kolegium p.o. Dyrektor  
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