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                             ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                   2008/EES/22/12 

frá 19. ágúst 2004 

um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/881/EB að því er varðar skrá 
yfir skoðunarstöðvar á landamærum sem eru viðurkenndar fyrir heilbrigðiseftirlit 

dýralæknis með dýrum og dýraafurðum frá þriðju löndum  (*) 

(tilkynnt með númeri C(2004) 3127) 

(2004/608/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 (2), einkum 4. mgr. 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Uppfæra skal ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2001/881/EB frá 7. desember 2001 um skrá yfir 
skoðunarstöðvar á landamærum sem eru viðurkenndar fyrir 
dýraheilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum

frá þriðju löndum og um uppfærslu ítarlegra reglna um eftirlit 
sérfræðinga framkvæmdastjórnarinnar (3) með tilliti til þróunar 
í tilteknum aðildarríkjum og að því er varðar skoðanir á vegum 
Bandalagsins. 

 

2) Að beiðni slóvenskra yfirvalda og í kjölfar skoðunar á vegum 
Bandalagsins skal bæta við skrána skoðunarstöðvum við 
Jelsane-veg, á flugvellinum í Brnik, og járnbrautarstöðinni í 
Dobova. 

3) Að beiðni maltneskra yfirvalda og í kjölfar skoðunar á vegum 
Bandalagsins skal bæta við skrána skoðunarstöð í fríhöfninni í 
Marsaxxlok. 

4) Að beiðni eistneskra yfirvalda og í kjölfar skoðunar á vegum 
Bandalagsins skal bæta við skrána skoðunarstöðvum í höfninni 
í Muuga og við Narva-veg. 

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

 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
 

1. gr. 

Eftirfarandi færslu er bætt við skrána yfir skoðunarstöðvar á landamærum fyrir Eistland í viðaukanum við 
ákvörðun 2001/881/EB: 

„1 2 3 4 5 6 

Muuga 2300399 P  HC, NHC-T(FR), NHC-NT  

Narva 2300299 R  HC, NHC-NT“  
 

2. gr. 

Eftirfarandi færslu er bætt við skrána yfir skoðunarstöðvar á landamærum fyrir Möltu í viðaukanum við 
ákvörðun 2001/881/EB: 

„1 2 3 4 5 6 

Marsaxxlok 3103099 P  HC, NHC“  
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 274, 24.8.2004, bls. 15. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/2005 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. 4. 

(1) Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9. Tilskipuninni var síðast breytt með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 (Stjtíð. ESB 
L 165, 30.4.2004, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB L 268, 24.9.1991, bls. 56. Tilskipuninni var síðast breytt með aðildarlögunum frá 2003. 
(3) Stjtíð. EB L 326, 11.12.2001, bls. 44. Ákvörðuninni var síðast breytt með ákvörðun 2004/517/EB (Stjtíð. ESB L 221, 21.6.2004, bls. 18). 
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3. gr. 

Eftirfarandi færslu er bætt við skrána yfir skoðunarstöðvar á landamærum fyrir Slóveníu í viðaukanum við 
ákvörðun 2001/881/EB: 

„1 2 3 4 5 6 

Ljubljana Brnik 2600499 A  HC(2), NHC(2) O 

Dobova 2600699 F  HC(2), NHC(2) U, E 

Jelsane 2600299 R  HC, NHC-NT, NHC-T(CH) O“ 

 

4. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 19. ágúst 2004. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 


