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                               ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                2007/EES/26/02 

frá 20. nóvember 2003 

um breytingu á ákvörðunum 2001/881/EB og 2002/459/EB að því er varðar breytingar og 
frekari viðbætur við skrána yfir skoðunarstöðvar á landamærum (*) 

(tilkynnt með númeri C(2003) 4234) 

(2003/831/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

 

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 (1), einkum 2. mgr. 6. gr., 

 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/496/EBE frá 15. júlí 
1991 um setningu meginreglna um fyrirkomulag heil-
brigðiseftirlits með dýrum sem eru flutt til Bandalagsins frá 
þriðju löndum og breytingu á tilskipunum 89/662/EBE, 
90/425/EBE og 90/675/EBE (1), einkum 4. mgr. 6. gr., 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Uppfæra skal skrá yfir skoðunarstöðvar á 
landamærum fyrir dýraheilbrigðiseftirlit með lifandi 
dýrum og dýraafurðum frá þriðju löndum, sem hefur 
verið viðurkennd með ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2001/881/EB (2), sem felur í sér númer 
Animo-einingarinnar fyrir hverja skoðunarstöð á 
landamærum, einkum með tilliti til þróunar í 
tilteknum aðildarríkjum og skoðunar á vegum 
Bandalagsins. 

 

2) Í kjölfar skoðunar á vegum Bandalagsins skal bæta 
skoðunarstöðvum í Châteauroux Déols í Frakklandi 
og Kolding og Skagen í Danmörku við skrána. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB 313, 28.11.2003, bls. 61. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 120/2004,  
24. september 2004 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og 
plantna) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópu-sambandsins nr. 12, 10.3.2005, bls. 7. 

(1) Stjtíð. EB L 268, 24.9.1991, bls. 56. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 96/43/EB (Stjtíð. EB L 162, 1.7.1996, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB L 326, 11.12.2001, bls. 44. Ákvörðuninni var síðast breytt 
með ákvörðun 2003/506/EB (Stjtíð. ESB L 172, 10.7.2003, bls. 16). 

3) Samkvæmt niðurstöðu úr umræðu milli 
framkvæmdastjórnarinnar og Hollands skal ný neðan-
málsgrein sett, fyrir Schiphol-flugvöll í Amsterdam, 
til útskýringar á aðstæðum varðandi innflutning á 
dýrum á fæti um þann flugvöll. 

 

4) Auk þess skulu ýmsar breytingar vegna uppfærslu 
gerðar á neðanmálsgreinum og á upplýsingunum í 
skránni varðandi flokka og skoðunarmiðstöðvar fyrir 
ýmsar aðrar skoðunarstöðvar á landamærum sem 
þegar eru samþykktar. 

 

5) Til samræmis við það skal uppfæra skrána yfir 
Animo-einingar í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2002/459/EB (3), sem nær yfir númer Animo-einingar 
fyrir hverja skoðunarstöð á landamærum í 
Bandalaginu, með tilliti til viðeigandi breytinga og til 
að viðhalda nákvæmlega eins skrá og í ákvörðun 
2001/881/EB. 

 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörð-
un, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um mat-
vælaferli og heilbrigði dýra. 

 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

 

1. gr. 

 
Viðaukinn við ákvörðun 2001/881/EB kemur í stað 
I. viðauka við þessa ákvörðun. 

________________  

(3) Stjtíð. EB L 159, 17.6.2002, bls. 27. Ákvörðuninni var síðast breytt 
með ákvörðun 2003/506/EB. 
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2. gr. 
 
Viðaukanum við ákvörðun 2002/459/EB er breytt til samræmis við II. viðauka þessarar ákvörðunar. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 20. nóvember 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 
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II. VIÐAUKI 
 
Viðaukanum við ákvörðun 2002/459/EB er breytt sem hér segir: 
 
1. í þættinum varðandi skoðunarstöðvar á landamærum í FRAKKLANDI: 
 

bætist við eftirfarandi færsla: 
 

„0213699 A Châteauroux-Déols“ 
 
og eftirfarandi færsla falli brott: 
 
„0221499 P Caen“ 

 
2. í þættinum varðandi skoðunarstöðvar á landamærum í DANMÖRKU: 
 

bætist við eftirfarandi færslur: 
 

„0901899 P Kolding 
 
0901999 P Skagen“ 

 

 
 
 
 


