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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/1769 

frá 23. október 2019 

um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og 

dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu 

(tilkynnt með númeri C(2019) 7637) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/425/EBE frá 26. júní 1990 um eftirlit með dýraheilbrigði og dýrarækt í viðskiptum innan 

Bandalagsins með tiltekin dýr á fæti og afurðir til að stuðla að því að hinum innri markaði verði komið á (1), einkum 1. og 

3. mgr. 20. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/496/EBE frá 15. júlí 1991 um setningu meginreglna um fyrirkomulag heilbrigðiseftirlits 

með dýrum sem eru flutt til Bandalagsins frá þriðju löndum og breytingu á tilskipunum 89/662/EBE, 90/425/EBE og 

90/675/EBE (2), einkum öðrum málslið annarrar undirgreinar 4. mgr. og 5. mgr. 6. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 97/78/EB frá 18. desember 1997 um meginreglur um skipulag dýraheilbrigðiseftirlits með 

afurðum sem fluttar eru inn til Bandalagsins frá þriðju löndum (3), einkum 2. mgr. 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Hinn 29. mars 2017 lagði Bretland fram tilkynningu um þá fyrirætlan sína að ganga úr Sambandinu skv. 50. gr. 

sáttmálans um Evrópusambandið. Hinn 11. apríl 2019 samþykkti leiðtogaráðið ákvörðun (ESB) 2019/584 (4) um að 

framlengja tímabilið skv. 3. mgr. 50. gr. sáttmálans um Evrópusambandið í samráði við Bretland. Í samræmi við þá 

ákvörðun hefur tímabilið, sem kveðið er á um í 3. mgr. 50. gr. sáttmálans um Evrópusambandið, verið framlengt enn 

frekar til 31. október 2019. Þess vegna hætta lög Sambandsins að gilda um og í Bretlandi frá og með 1. nóvember 2019 

(hér á eftir nefndur „útgöngudagurinn“). 

2) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/821/EB (5) er mælt fyrir um skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum, sem 

eru samþykktar í samræmi við tilskipanir 91/496/EBE og 97/78/EB, og skrá yfir miðlægar einingar, svæðisbundnar 

einingar og staðareiningar í samþætta, tölvuvædda upplýsingakerfinu um heilbrigði dýra og dýraafurða (Traces-kerfinu). 

Umræddar skrár eru settar fram í I. og II. viðauka við þá ákvörðun, eftir því sem við á. 

3) Í kjölfar tillögu frá Belgíu ætti að rýmka samþykkið fyrir skoðunarstöðinni á landamærunum við höfnina í Zeebrugge 

svo það nái yfir ópakkaðar afurðir til manneldis. Því er rétt að breyta skránni yfir færslur, sem varða það aðildarríki, í  

I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB til samræmis við það. 

4) Í kjölfar tillögu frá Danmörku ætti að skrá nýja skoðunarmiðstöð á skoðunarstöðinni á landamærunum við höfnina í 

Esbjerg fyrir skoðanir á pökkuðum afurðum. Því er rétt að breyta skránni yfir færslur, sem varða það aðildarríki, í  

I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB til samræmis við það. 

5) Í kjölfar tillögu frá Írlandi ætti að rýmka samþykkið fyrir skoðunarstöðinni á landamærunum á flugvellinum í Dublin 

svo það nái yfir pakkaðar afurðir og tiltekna flokka dýra, rýmka ætti samþykkið fyrir skoðunarstöðinni á landamærunum 

við höfnina í Dublin svo það nái yfir tiltekna flokka dýra og ópakkaðar afurðir til manneldis, samþykkja ætti nýja 

skoðunarstöð á landamærunum við höfnina í Rosslare fyrir dýr og vörur og rýmka ætti samþykkið fyrir 

skoðunarstöðinni á landamærunum við Shannon svo það nái yfir alla flokka dýra af hestaætt. Því er rétt að breyta 

skránni yfir færslur, sem varða það aðildarríki, í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB til samræmis við það. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 270, 24.10.2019, bls. 103. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 270/2019 

frá 31. október 2019 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 224, 18.8.1997, bls. 29. 

(2) Stjtíð. EB L 268, 24.9.1991, bls. 56. 

(3) Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9. 

(4) Ákvörðun leiðtogaráðsins (ESB) 2019/584 sem tekin var í samráði við Bretland 11. apríl 2019 um að framlengja tímabilið skv. 3. mgr.  

50. gr. sáttmálans um Evrópusambandið (Stjtíð. ESB L 101, 11.4.2019, bls. 1). 

(5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/821/EB frá 28. september 2009 um að taka saman skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum, um 

að mæla fyrir um tilteknar reglur um skoðanir, sem framkvæmdar eru af heilbrigðissérfræðingum framkvæmdastjórnarinnar á sviði dýra og 

dýraafurða og um að mæla fyrir um dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (Stjtíð. ESB L 296, 12.11.2009, bls. 1). 
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6) Í kjölfar tillögu frá Spáni ætti að aflétta tímabundinni niðurfellingu á samþykki fyrir skoðunarstöðinni á landamærunum 

við höfnina í Santander fyrir afurðir til manneldis. Því er rétt að breyta skránni yfir færslur, sem varða það aðildarríki, í  

I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB til samræmis við það. 

7) Í kjölfar tillögu frá Frakklandi ætti að samþykkja nýjar skoðunarstöðvar á landamærunum við höfnina í Caen-

Ouistreham, við höfnina og járnbrautarstöðina í Calais, við höfnina í Cherbourg, við höfnina í Dieppe, við höfnina í 

Roscoff og við höfnina í Saint-Malo fyrir tiltekna flokka afurða eða tiltekna flokka dýra. Þar að auki ætti að rýmka 

samþykkið fyrir skoðunarstöðinni á landamærunum við höfnina í Dunkerque svo það nái yfir ópakkaðar afurðir til 

manneldis. Því er rétt að breyta skránni yfir færslur, sem varða það aðildarríki, í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB 

til samræmis við það. 

8) Í kjölfar tillögu frá Hollandi ætti að skrá tvær nýjar skoðunarmiðstöðvar á skoðunarstöðinni á landamærunum við 

höfnina í Rotterdam fyrir skoðanir á tilteknum flokkum afurða. Því er rétt að breyta skránni yfir færslur, sem varða það 

aðildarríki, í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB til samræmis við það. 

9) Því ætti að breyta I. og II. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB til samræmis við það. 

10) Þessi ákvörðun ætti að koma til framkvæmda frá og með 1. nóvember 2019 nema ef lög Sambandsins gilda áfram um og 

í Sameinaða konungsríkinu Stóra-Bretlandi og Norður-Írlandi á þeim degi. 

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I. og II. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB er breytt í samræmi við viðaukann við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi kemur til framkvæmda frá og með 1. nóvember 2019. 

Hins vegar skal hún ekki koma til framkvæmda ef lög Sambandsins gilda áfram um og í Sameinaða konungsríkinu Stóra-

Bretlandi og Norður-Írlandi á þeim degi. 

3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 23. október 2019. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I. og II. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi athugasemdum er bætt við sérstakar athugasemdir: 

„(17) = Einungis fyrir sendingar sem eru fluttar í ökutækjum með járnbrautarlestinni gegnum Ermasundsgöngin 

18) = Að undanskildum lagarafurðum og samlokum 

19) = Eingöngu lagarafurðir og samlokur“ 

b) Í þeim hluta sem varðar Belgíu kemur eftirfarandi í stað færslunnar fyrir höfnina í Zeebrugge: 

„Zeebrugge BE ZEE 1 P  HC, NHC(2)“  

c)  Í þeim hluta sem varðar Danmörku kemur eftirfarandi í stað færslunnar fyrir höfnina í Esbjerg: 

„Esbjerg DK EBJ 1 P E D & F 

ManTerminals 

Denmark ApS 

HC-NT(6), NHC-NT(4) 

(6)(11) 

 

Bluewater 

Shipping 
HC(2), NHC(2)“ 

 

d)  Þeim hluta sem varðar Írland er breytt sem hér segir: 

i.  Í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Dublin kemur eftirfarandi: 

„Dublin Airport IE DUB 4 A  HC(2), NHC(2) U(8), E, O“ 

ii.  Í stað færslunnar fyrir höfnina í Dublin kemur eftirfarandi: 

„Dublin Port IE DUB 1 P  HC, NHC U(14), E, O“ 

iii.  Eftirfarandi færslu fyrir höfnina í Rosslare er bætt við á eftir færslunni fyrir höfnina í Dublin: 

„Rosslare Europort IE ROS 1 P  HC, NHC U, E, O“ 

iv.  Í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Shannon kemur eftirfarandi: 

„Shannon IE SNN 4 A  HC(2), NHC(2) U(8), E“ 

e)  Í þeim hluta sem varðar Spán kemur eftirfarandi í stað færslunnar fyrir höfnina í Santander: 

„Santander ES SDR 1 P  HC, NHC-NT“  

f)  Þeim hluta sem varðar Frakkland er breytt sem hér segir: 

i.  Eftirfarandi færslum fyrir höfnina í Caen-Ouistreham og fyrir höfnina og járnbrautina í Calais er bætt við á eftir 

færslunni fyrir Brest: 

„Caen-Ouistreham FR CFR 1 P  HC(1), NHC U(8), E, O 

Calais FR CQF 1 P, F(17) Höfn HC(18), NHC U(8), E, O(14) 

   Eurotunnel HC(18), NHC U(8), E 

   Boulogne-sur-Mer HC(1)(19)“  
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ii.  Eftirfarandi færslu fyrir höfnina í Cherbourg er bætt við á eftir færslunni fyrir Châteauroux-Déols: 

„Cherbourg FR CER 1 P  HC(1), NHC U(8), E, O(14)“ 

iii.  Eftirfarandi færslu fyrir höfnina í Dieppe er bætt við á eftir færslunni fyrir Deauville: 

„Dieppe FR DPE 1 P  HC(1), NHC U(8), E, O(14)“ 

iv.  Í stað færslunnar fyrir höfnina í Dunkerque kemur eftirfarandi: 

„Dunkerque FR DKK 1 P Route des 

Amériques 

HC(1), NHC(1)(2)“  

v)  Eftirfarandi færslu fyrir höfnina í Roscoff er bætt við á eftir færslunni fyrir Roissy Charles-de-Gaulle: 

„Roscoff FR ROS 1 P  HC(1)(2), NHC(2)“  

vi)  Eftirfarandi færslu fyrir höfnina í Saint-Malo er bætt við á eftir færslunni fyrir Rouen: 

„Saint-Malo FR SML 1 P  HC(1), NHC U(8), E, O“ 

g)  Í þeim hluta sem varðar Holland kemur eftirfarandi í stað færslunnar fyrir höfnina í Rotterdam: 

„Rotterdam NL RTM 1 P Eurofrigo 

Karimatastraat 

HC, NHC-T(FR), 

NHC-NT 

 

   Eurofrigo, Abel 

Tasmanstraat 

HC  

   Frigocare 

Rotterdam B.V. 
HC(2) 

 

   Agro Merchants 

Maasvlakte B.V. 
HC(2), NHC(2) 

 

   Kloosterboer Delta 

Terminal 
HC(2) 

 

   Maastank B.V. NHC-NT(6)  

   Agro Merchants 

Westland 

Warehousing B.V. 

HC(2)  

   Van Duijn Cold- 

store B.V. 
HC, NHC(2)“ 

 

h) Sá hluti sem varðar Bretland er felldur brott. 

2) Í II. viðauka er sá hluti sem varðar Bretland felldur brott. 

  


