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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

2008/EES/22/05

frá 10. mars 2004
um bráðabirgðaráðstafanir sem gera skal í Ungverjalandi með tilliti til heilbrigðiseftirlits með
lifandi dýrum sem eru flutt inn til Ungverjalands frá Rúmeníu (*)

(tilkynnt með númeri C(2004) 724)
(2004/253/EB)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,
með hliðsjón af aðildarsáttmála Tékklands, Eistlands, Kýpur,
Lettlands, Litháens, Ungverjalands, Möltu, Póllands, Slóveníu
og Slóvakíu, einkum 3. mgr. 2. 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 (1), einkum 17. gr. b,
með hliðsjón af lögunum frá 2003 um aðild Tékklands,
Eistlands, Kýpur, Lettlands, Litháens, Ungverjalands, Möltu,
Póllands, Slóveníu og Slóvakíu að Evrópusambandinu og
aðlögun á sáttmálunum sem Evrópusambandið er grundvallað
á, einkum 42. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

4)

Ungverjalandi hefur verið veitt þriggja ára
aðlögunartímabil í tengslum við fyrirkomulagið sem
beita á við heilbrigðiseftirlit með lifandi dýrum við
landamærin að Rúmeníu.
Skilgreina skal ráðstafanir til að tryggja að á þessu
tímabili annist ungversk yfirvöld allt eftirlit sem kveðið
er á um í tilskipun 91/496/EB.
Með tilliti til áframhaldandi samningaviðræðna við
Rúmeníu um aðild að Evrópusambandinu er ekki rétt að
krefjast þess að komið verði upp aðstöðu til að skoða
lifandi dýr á landamærastöðvum milli Ungverjalands og
Rúmeníu.
Því skal ákveðið að á aðlögunartímabilinu fari skoðanir
fram á skoðunarstöðum við landamærin milli Ungverjalands og Rúmeníu sem eru í tengslum við landamærastöðvar. Framkvæmd viðeigandi ákvæða tilskipunar
91/496/EBE ber að aðlaga í samræmi við það.

5)

Í 53. gr. aðildarlaganna er kveðið á um að litið sé svo á
að nýju aðildarríkjunum hafi verið tilkynnt um þessa
ákvörðun við aðildina.

6)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferli
og heilbrigði dýra.

________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 79, 17.3.2004, bls. 47. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 44/2005 frá 29. apríl 2005
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn,
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 46, 15.9.2005,
bls. 1.
1
( ) Stjtíð. EB L 268, 24.9.1991, bls. 56. Tilskipuninni var breytt með
aðildarlögunum frá 2003 (Stjtíð. ESB L 236, 23.9.2003).

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.
Gildissvið
Við landamæri Rúmeníu skal Ungverjaland framkvæma
ákvæði I. kafla tilskipunar 91/496/EBE frá 1. maí 2004 til 30.
apríl 2007 í samræmi við ákvæði þessarar tilskipunar.
2. gr.
Skilgreiningar
Í þessari ákvörðun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér
segir:
1. „landamærastöð“: staður á landamærum Ungverjalands og
Rúmeníu þangað sem koma skal með lifandi dýr og skoða áður
en þau koma inn í Bandalagið, í samræmi við tilskipun
91/496/EBE eins og hún hefur verið aðlöguð með þessari
ákvörðun,
2. „skoðunarstaður“: staður nálægt landamærum Ungverjalands og Rúmeníu þar sem fram skal fara heilbrigðiseftirlit
með lifandi dýrum í samræmi við tilskipun 91/496/EBE eins og
hún hefur verið aðlöguð með þessari ákvörðun.
3. gr.
Aðlögun á heilbrigðiseftirliti

Beita skal ákvæðum I. kafla tilskipunar 91/496/EBE og
samsvarandi framkvæmdarákvæðum við heilbrigðiseftirlit með
lifandi dýrum sem flutt eru til Ungverjalands frá Rúmeníu, í
samræmi við eftirfarandi aðlaganir:
a) í 3. gr. (a-lið 1. mgr.), 4. gr. (1. mgr.), 8. gr. (a-lið 1. mgr.
A-liðar) og 12. gr. (c-lið 1. mgr.) í tilskipun 91/496/EBE
komi hugtakið „landamærastöð“ í staðinn fyrir
„skoðunarstöð á landamærum“,
b) í 3. gr. (b- og c-lið 1. mgr.), 4. gr. (2. mgr.), 7. gr., 8. gr. (2.
mgr. A-liðar), 9. og 10 gr. tilskipunar 91/496/EBE komi
hugtakið „skoðunarstaður“ í staðinn fyrir „skoðunarstöð á
landamærum“,
c) Ákvæði 6. gr. tilskipunar 91/496/EBE gilda ekki.
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4. gr.

Kröfur sem eiga við um skoðunarstaði
Skoðunarstaðir skulu uppfylla kröfur sem tilgreindar eru í I.
viðauka.
5. gr.
Sértækar kröfur er varða starfsemi landamærastöðva og
skoðunarstaða
1. Öll lifandi dýr, sem flytja á inn í Bandalagið um landamæri
Rúmeníu og Ungverjalands, skal flytja um veg til landamærastöðva sem skráðar eru í II. viðauka.
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lögpersónum, og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að
tryggja framkvæmd þeirra. Þessi viðurlög skulu vera skilvirk, í
réttu hlutfalli við brot og letjandi. Í alvarlegum tilvikum geta
þau falið í sér eyðingu dýranna í samræmi við ákvæði 12. gr.
tilskipunar 91/496/EBE. Ungversku yfirvöldin skulu tilkynna
framkvæmdastjórninni um þessi ákvæði eigi síðar en 1. maí
2004 og tilkynna henni án tafar um síðari breytingar sem hafa
áhrif á þau.
7. gr.

2. Landamærastöðvar skulu vera í tengslum við skoðunarstaði sem skráðir eru í III. viðauka. Landamærastöðin og samsvarandi skoðunarstaðir skulu vera á ábyrgð dýralæknisþjónustu sem annast landamæraeftirlit.

Ákvörðun þessi öðlast gildi við gildistöku aðildarlaganna.

3. Lifandi dýr skal flytja af landamærastöð þegar í stað til
samsvarandi skoðunarstaða undir tolleftirliti og í fylgd starfsfólks lögbærs yfirvalds. Auk þess skal það yfirvald, sem bera
ábyrgð á landamærastöðinni, upplýsa opinberan dýralækni,
sem ber ábyrgð á tilnefndum skoðunarstað, um bréfsíma, um
hverja sendingu.

Ákvörðun þessi gildir til 30. apríl 2007.

6. gr.

8. gr.

9. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.
Gjört í Brussel 10. mars 2004.

Framkvæmd
Ungversku yfirvöldin skulu mæla fyrir um framkvæmdarákvæði fyrir þessa ákvörðun, einkum um viðurlög við brotum
á 1. mgr. og 3. mgr. 5. gr. sem framin eru af einstaklingum og

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
David BYRNE

framkvæmdastjóri.
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I. VIÐAUKI
Skoðunarstaðir skulu hafa búnað og starfslið sem hér segir:
1.

aðstöðu (sem helst skal vera auðvelt að þrífa og sótthreinsa) til að afferma og ferma mismunandi flutningatæki, og til
skoðunar, fóðrunar, brynningar og meðferðar á dýrunum, með nægilegt rými, lýsingu og loftræstingu fyrir þann fjölda
dýra sem skoða skal; aðstaðan verður að veita dýrunum næga vörn gegn verðri á öllum árstíðum,

2.

nægilega stór athafnasvæði fyrir það starfsfólk sem annast heilbrigðiseftirlit, þ.m.t. búningsklefar, salerni og viðeigandi
búnaður fyrir hreinsun og sótthreinsun starfsfólksins,

3.

viðeigandi athafnasvæði og aðstöðu fyrir sýnatökur við kerfisbundið eftirlit sem mælt er fyrir um í reglum Bandalagsins,

4.

skilvirkt samskiptakerfi milli landamærastöðvar og skoðunarstaða,

5.

búnað og aðstöðu fyrir hreinsun og sótthreinsun,

6.

nægan fjölda heilbrigðisstarfsfólks og aðstoðarfólks með tilliti til fjölda dýra sem meðhöndla á, sem er sérmenntað til að
annast það eftirlit sem kveðið er á um í tilskipun 91/496/EBE.

II. VIÐAUKI
Nagylak

III. VIÐAUKI
Skoðunarstaðir:
Staður nr. 1: Hrossabúið, Magyarcsanád, Külterület, 0180/115.
Staður nr. 2 Nagylak, Határátkelo, HRSZ 031/8.
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