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2013/EES/70/09 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR frá 27. nóvember 2009 

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

(tilkynnt með númeri C(2009) 9199) 

(2009/870/EB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

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 síðustu setningu annarrar undir-
greinar 4. 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 (2), einkum 2. mgr. 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 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 Bandalagsins á sviði dýra og 
dýraafurða og um að mæla fyrir um dýralæknaeiningar í 
Traces-tölvukerfinu (3) er mælt fyrir um skrá yfir 
skoðunarstöðvar á landamærum sem eru samþykktar í 
samræmi við tilskipanir 91/496/EBE og 97/78/EB. 
Umrædd skrá er sett fram í I. viðauka við þá ákvörðun. 

2) Skoðunarþjónusta framkvæmdastjórnarinnar, Matvæla- 
og dýraheilbrigðisskrifstofan, annaðist skoðun á skoð-
unarstöðinni á landamærunum á flugvellinum í Kaup-
mannahöfn í Danmörku. Niðurstöður úr þeirri skoðun
voru fullnægjandi. Því skal bæta viðbótarskoðunar-
miðstöð við þessa skoðunarstöð á landamærum í
skránni sem sett er fram í I. viðauka við ákvörðun
2009/821/EB.

3) Í kjölfar orðsendinga frá Danmörku, Frakklandi, Ítalíu
og Portúgal skal bæta tilteknum flokkum dýra eða
afurða úr dýraríkinu sem unnt er að skoða í tilteknum
skoðunarstöðvum á landamærum, sem nú þegar hafa
verið samþykktar í samræmi við ákvörðun

 ________________ 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 315, 2.12.2009, bls. 11. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 61/2011 frá 1. júlí 
2011 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins  
nr. 54, 6.10.2011, bls. 13. 

(1) Stjtíð. EB L 268, 24.9.1991, bls. 56. 
(2) Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9. 
(3) Stjtíð. ESB L 296, 12.11.2009, bls. 1. 

2009/821/EB, við skrána yfir skoðunarstöðvar á 
landamærum fyrir þau aðildarríki sem skráð eru í I. 
viðauka við þá ákvörðun. 

4) Í ljósi niðurstaðna úr skoðunum Matvæla- og dýraheil-
brigðisskrifstofunnar, sem gerðar voru í samræmi við
ákvörðun 2009/821/EB, og orðsendinga frá Frakklandi,
Írlandi og Ítalíu skal fella tiltekna flokka dýra og afurða
úr dýraríkinu, sem unnt er að skoða í ýmsum skoð-
unarstöðvum á landamærum sem nú þegar hafa verið
samþykktar í samræmi við ákvörðun 2009/821/EB,
brott úr skránni yfir skoðunarstöðvar á landamærum
fyrir þau aðildarríki sem skráð eru í I. viðauka við þá
ákvörðun.

5) Í kjölfar orðsendingar frá Lettlandi skal breyta skránni
yfir skoðunarstöðvar á landamærum að því er það
aðildarríki varðar til að taka tillit til tímabundinnar
niðurfellingar leyfis fyrir eina af skoðunarstöðvunum á
landamærum þess.

6) Í kjölfar orðsendinga frá Belgíu, Þýskalandi og Frakk-
landi skal fella tilteknar skoðunarstöðvar á landamærum
þessara aðildarríkja brott úr skránni yfir skoðunar-
stöðvar á landamærum sem sett er fram í I. viðauka við
ákvörðun 2009/821/EB.

7) Í kjölfar orðsendingar frá Ítalíu skal breyta skránni yfir
skoðunarstöðvar á landamærum að því er það aðildar-
ríki varðar til að taka til greina breytingu á heiti einnar
af skoðunarstöðvunum á landamærum þess.

8) Þar að auki tilkynnti Belgía að OCHZ starfsstöðinni í
skoðunarstöðinni á landamærunum við Zeebrugge hefði
verið lokað og nýrri skoðunaraðstöðu komið upp.

9) Því ber að breyta ákvörðun 2009/821/EB til samræmis
við það.

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæla-
ferlið og heilbrigði dýra.
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr.

Ákvæðum I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB er breytt til samræmis við viðaukann við þessa ákvörðun. 

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 27. nóvember 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Androulla VASSILIOU 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

1) Þeim hluta sem varðar Belgíu er breytt sem hér segir:

b) í stað færslunnar fyrir höfnina í Zeebrugge komi eftirfarandi: 

„Zeebrugge BE ZEE 1 P HC(2), NHC(2)“ 

2) Þeim hluta sem varðar Danmörku er breytt sem hér segir:

a) í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Kaupmannahöfn komi eftirfarandi: 

„København DK CPH 4 A Centre 1, SAS 1 (North) HC(1)(2), NHC (*) 

Centre 2, SAS 2 (East) HC (*), NHC(2) 

Centre 3 U, E, O 

Centre 4 HC(2)“ 

b) í stað færslunnar fyrir höfnina í Skagen komi eftirfarandi: 

„Skagen DK SKA 1 P HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)“ 

3) Í þeim hluta sem varðar Þýskaland eru færslurnar fyrir skoðunarstöðvarnar á landamærum í Kiel, Lübeck og Rügen
felldar brott.

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

a) í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Dublin komi eftirfarandi:

„Dublin Airport IE DUB 4 A E“ 

b) í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Shannon komi eftirfarandi: 

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

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

a) færslan fyrir höfnina í Concarneau-Douarnenez falli brott,
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b) í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Roissy Charles–de–Gaulle komi eftirfarandi:

„Roissy Charles-de-Gaulle FR CDG 4 A Air France HC-T(1), 
HC-NT, 
NHC-NT 

France Handling HC-T(1), 
HC-NT, 
NHC 

Station animalière E, O(14)“ 

c) í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Vatry komi eftirfarandi: 

„Vatry FR VRY 4 A HC T(CH)(1)(2), NHC 
NT(2)“ 

6) Þeim hluta sem varðar Ítalíu er breytt sem hér segir:

a) í stað færslunnar fyrir höfnina í Civitavecchia komi eftirfarandi: 

„Civitavecchia IT CVV 1 P HC(2), NHC(2)“ 

b) í stað færslunnar fyrir höfnina í Gioia Tauro komi eftirfarandi: 

„Gioia Tauro IT GIT 1 P HC(2), NHC NT(2)“ 

c) í stað færslunnar fyrir höfnina í Vado Ligure Savona komi eftirfarandi: 

„Vado Ligure Savona IT VDL 1 P HC(2), NHC NT(2)“ 

7) Í þeim hluta sem varðar Lettland komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir höfnina í Riga (Baltamarine Terminal): 

„Riga (Baltmarine Terminal) (*) LV BTM 1 P HC T(FR)(2) (*)“ 

8) Í þeim hluta sem varðar Portúgal komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Lissabon: 

„Lisboa PT LIS 4 A HC(2), 
NHC NT(2) 

O“ 


