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                                  ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                          2010/EES/6/14 

frá 13. desember 2006 

um breytingu á ákvörðun 2001/881/EB að því er varðar skrána yfir skoðunarstöðvar á 
landamærum, vegna aðildar Búlgaríu og Rúmeníu (*) 

(tilkynnt með númeri C(2006) 6454) 

 (2006/926/EB) 
 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af aðildarsáttmála Búlgaríu og Rúmeníu, einkum 
3. mgr. 4. gr., 

með hliðsjón af lögum um aðild Búlgaríu og Rúmeníu, einkum 
56. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í viðauka við 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°(1) er skrá 
yfir skoðunarstöðvar á landamærum fyrir 
heilbrigðiseftirlit með lifandi dýrum og dýraafurðum 
sem fluttar eru inn í Bandalagið frá þriðju löndum 
(„skráin yfir skoðunarstöðvar á landamærum“). 

2) Aðild Búlgaríu og Rúmeníu 1. janúar 2007 mun hafa í 
för með sér umtalsverða tilfærslu og breytingar á 
landamærum Bandalagsins við aðliggjandi þriðju lönd. 

3) Í kjölfar aðildar þessara tveggja ríkja verður 
Ungverjaland ekki lengur suðausturlandamæri 
Bandalagsins og núverandi skoðunarstöð á landi og 
landamærastöð fyrir lifandi dýr í Nagylak, á 
landamærum Ungverjalands og Rúmeníu, gegnir ekki 
lengur því hlutverki. Til samræmis við það ber að fella 
hana brott úr skránni yfir skoðunarstöðvar á 
landamærum. Þessi niðurfelling öðlast gildi í pakka yfir 
lagalegar, tæknilegar aðlaganir sem eru nauðsynlegar 
vegna stækkunarinnar. 

4) Einnig verða þar að auki landamæri Grikklands að 
Búlgaríu ekki lengur landamæri við þriðja land og 
núverandi skoðunarstöðvar á landi á þeim landamærum, 
í Ormenion og Promochonas, gegna ekki lengur því 
hlutverki. Til samræmis við það ber að fella þær brott úr 
skránni yfir skoðunarstöðvar á landamærum. Þessi 
niðurfelling öðlast einnig gildi í pakka yfir lagalegar, 
tæknilegar aðlaganir sem eru nauðsynlegar vegna 
stækkunarinnar. 

5) Matvæla- og dýraheilbrigðisskrifstofa 
framkvæmdastjórnarinnar hefur skoðað allar tillögurnar 
sem settar hafa verið fram um staðsetningu 
skoðunarstöðva í Búlgaríu og Rúmeníu við landamæri að 
þriðju löndum og lagt til að framkvæmdastjórnin 
samþykki þær skoðunarstöðvar sem lokið hefur verið við 
að fullu. Því ber að fella þessa staði inn í skrána yfir 
skoðunarstöðvar á landamærum. 

6) Því ber að breyta ákvörðun 2001/881/EB til samræmis 
við það. 

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Viðaukanum við ákvörðun 2001/881/EB er breytt til samræmis 
við viðaukann við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi gildir með fyrirvara um gildistöku laga um 
aðild Búlgaríu og Rúmeníu og frá þeim degi þegar þau öðlast 
gildi. 

3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 13. desember 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 

 

 

 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 354, 14.12.2006, bls. 52. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007 frá 26. 
október 2007 um breytingu á  um breytingu á ýmsum viðaukum og 
bókunum við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 19, 10.4.2008, p. 1. 

(1) Stjtíð. EB L 326, 11.12.2001, bls. 44. Ákvörðuninni var síðast breytt með 
ákvörðun 2006/414/EB (Stjtíð. ESB L 164, 16.6.2006, bls. 27). 
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VIÐAUKI 

Viðaukanum við ákvörðun 2001/881/EB er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi færsla bætist við fyrir Búlgaríu, milli færslunnar fyrir Belgíu og færslunnar fyrir Tékkland: 

„Land: Búlgaría 

1 2 3 4 5 6 

Bregovo BG 00199 R  HC (2), NHC  

Burgas BG 00299 P  HC, NHC  

Gjushevo BG 00399 R  HC (2), NHC  

Kalotina BG 00499 R  HC (2), NHC U, E, O 

Kapitan Andreevo BG 00599 R  HC, NHC U, E, O 

Sofia BG 00699 A  HC (2), NHC (2) E, O 

Varna BG 00799 P  HC, NHC  

Zlatarevo BG 00899 R  HC (2), NHC“  

2. Eftirfarandi færsla bætist við fyrir Rúmeníu, milli færslunnar fyrir Portúgal og færslunnar fyrir Slóvakíu: 

„Land: Rúmenía 

1 2 3 4 5 6 

Albita RO 40199 R IC 1 HC (2)  

   IC 2 NHC-T(CH), NHC-NT  

   IC 3  U, E, O 

Bucharest Otopeni RO 10199 A IC 1 HC-NT (2), HC-
T(CH) (2), NHC-NT (2) 

 

   IC 2  E, O 

Constanta North RO 15199 P  HC (2), NHC-NT (2), 
NHC-T(CH) (2) 

 

Constanta South-Agigea RO 15299 P  HC (2), NHC-T(CH) (2), 
NHC-NT (2) 

 

Halmeu RO 33199 R IC 1 HC (2), NHC (2)  

   IC 2  U, E, O 

Sculeni Lasi RO 25199 R  HC (2), NHC (2)  

Siret RO 36199 R  HC (2), NHC (2)  

Stamora Moravita RO 38199 R IC 1 HC (2), NHC (2)  

   IC 2  U, E, O“ 

 

 


