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2012/EES/59/13ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 12. maí 2010

um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á  
landamærum og um dýralæknaeiningar í Tracestölvukerfinu (*)

(tilkynnt með númeri C(2010) 3040)

(2010/277/ESB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/425/EBE frá 26. júní 1990 
um eftirlit með dýraheilbrigði og dýrarækt í viðskiptum innan 
Bandalagsins með tiltekin dýr á fæti og afurðir til að stuðla að 
því að hinum innri markaði verði komið á (1), einkum 1. og 3. 
mgr. 20. 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 (2), einkum síðustu setningu í annarri undirgrein 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 
(3), 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 (4) 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 landamærum við höfnina í Antwerpen í 
Belgíu. Niðurstöður úr þeirri skoðun voru fullnægjandi. 
Því skal bæta skoðunarmiðstöð við þessa skoðunarstöð á 
landamærum í skránni sem sett er fram í I. viðauka við 
ákvörðun 2009/821/EB. Að auki skal breyta flokkum 
núverandi skoðunarmiðstöðva við þessa skoðunarstöð á 
landamærum.

3) Skoðunarþjónusta framkvæmdastjórnarinnar, Matvæla- 
og dýraheilbrigðisskrifstofan, annaðist skoðun á skoð-
unarstöðinni á landamærum við höfnina í Gdańsk í 
Póllandi. Niðurstöður úr þeirri skoðun voru full-nægjandi. 
Því skal bæta skoðunarmiðstöð við þessa skoðunarstöð á 
landamærum í skránni sem sett er fram í I. viðauka við 
ákvörðun 2009/821/EB.

4) Í kjölfar orðsendinga frá Danmörku og Póllandi skal 
fella tilteknar skoðunarmiðstöðvar við skoðunarstöðvar 
á landamærum þessara aðildarríkja brott úr skránni yfir 
skoðunarstöðvar á landamærum sem sett er fram í I. 
viðauka við ákvörðun 2009/821/EB.

5) Í kjölfar orðsendingar frá Frakklandi skal fella 
skoðunarstöðina á landamærum á flugvellinum í Brest 
brott úr skránni yfir skoðunarstöðvar á landamærum 
sem sett er fram í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB. 
Að auki skal breyta tilteknum flokkum, að því er varðar 
skoðunarstöðvar á landamærum á flugvellinum Lyon-
Saint Exupéry og flugvöllunum í Marseille og Nice, í 
skránni yfir skoðunarstöðvar á landamærum sem sett er 
fram í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB.

6) Í kjölfar orðsendingar frá Ítalíu skal fella tiltekna flokka, 
að því er varðar skoðunarstöðvar á landamærum á 
flugvöllunum Milano-Linate og Milano-Malpensa og 
flugvöllunum í Palermo, Reggio Calabria og Rimini, 
tímabundið úr gildi í skránni sem sett er fram í I. við-
auka við ákvörðun 2009/821/EB. Að auki skal breyta 
tilteknum flokkum, að því er varðar skoðunarstöðina á 
landamærum við höfnina í Napolí, í skránni yfir skoð-
unarstöðvar á landamærum sem sett er fram í I. viðauka 
við ákvörðun 2009/821/EB.

7) Í kjölfar orðsendingar frá Lettlandi skal fella skoðunar-
stöðina á landamærum við höfnina í Ríga (Baltmarine 
Terminal) brott úr skránni yfir skoðunarstöðvar á 
landamærum sem sett er fram í I. viðauka við ákvörðun 
2009/821/EB. Að auki skal leiðrétta skráningu flokka 
fyrir tvær skoðunarmiðstöðvarnar við samþykktu 
skoðunarstöðina á landamærum við höfnina í Ríga í 
skránni yfir skoðunarstöðvar á landamærum sem sett er 
fram í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 121, 18.5.2010, bls. 16. 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 224, 18.8.1990, bls. 29.
(2) Stjtíð. EB L 268, 24.9.1991, bls. 56.
(3) Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9.
(4) Stjtíð. ESB L 296, 12.11.2009, bls. 1.
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8) Í kjölfar orðsendingar frá Spáni skal breyta skránni yfir 
skoðunarstöðvar á landamærum fyrir aðildarríkið til að 
taka tillit til tímabundinnar sviptingar leyfis fyrir tvær 
skoðunarstöðvar á landamærum þess, til afléttingar á 
niðurfellingu á tilteknum flokkum afurða úr dýraríkinu, 
sem unnt er að skoða í einni af skoðunarstöðvum 
aðildarríkisins á landamærum, og til takmörkunar á 
samþykkisflokkum afurða úr dýraríkinu í annarri 
skoðunarstöð þess á landamærum sem hefur þegar verið 
samþykkt í samræmi við ákvörðun 2009/821/EB. 

9) Í kjölfar orðsendingar frá Hollandi skal breyta heiti 
einnar skoðunarmiðstöðvar við höfnina í Rotterdam í 
skránni yfir skoðunarstöðvar á landamærum sem sett er 
fram í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB. 

10) Mælt er fyrir um skrána yfir miðlægar einingar, svæðis-
bundnar einingar og staðareiningar í Traces-tölvu-
kerfinu í II. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB. 

11) Í kjölfar orðsendinga frá Danmörku, Þýskalandi, Írlandi, 
Ítalíu, Lettlandi og Finnlandi skulu tilteknar breytingar 
á miðlægu einingunum, svæðisbundu einingunum og 
staðareiningunum í Traces-tölvukerfinu koma fram í II. 
viðauka við ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar 
þessi aðildarríki. 

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

13) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæla-
ferlið og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

1. Ákvæðum I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB er breytt 
í samræmi við I. viðauka við þessa ákvörðun. 

2. Ákvæðum II. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB er breytt 
í samræmi við II. viðauka við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 12. maí 2010. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

John DALLI 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 

Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

1. Í þeim hluta sem varðar Belgíu komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir höfnina í Antwerpen: 

„Antwerpen  

Anvers 

BE ANR 1 P GIP LO HC(2), NHC  

Kaai 650 HC(2)  

Afrulog HC(2), NHC“  

2. Í þeim hluta sem varðar Danmörku falli færslan fyrir skoðunarmiðstöðina Centre 1, SAS 1 (North) fyrir flugvöllinn í 
Kaupmannahöfn brott. 

3. Þeim hluta sem varðar Spán er breytt sem hér segir: 

a) Í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Almería komi eftirfarandi: 

„Almería (*) ES LEI 4 A  HC(2) (*), NHC(2) (*) O (*)“ 

b) Í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Astúríu komi eftirfarandi: 

„Asturias (*) ES AST 4 A  HC(2) (*)“  

c) Í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Palma de Mallorca komi eftirfarandi: 

„Palma de Mallorca ES PMI 4 A  HC(2), NHC(2) O“ 

d) Í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Vitoria komi eftirfarandi: 

„Vitoria ES VIT 4 A Productos HC(2), NHC-NT(2), 
NHC-T(CH)(2) 

 

Animales  U, E, O“ 

4. Þeim hluta sem varðar Frakkland er breytt sem hér segir: 

a) Færslan fyrir skoðunarstöð á landamærum við flugvöllinn í Brest falli brott. 

b) Í stað færslunnar fyrir flugvöllinn Lyon-Saint Exupéry komi eftirfarandi: 

„Lyon-Saint Exupéry FR LIO 4 A  HC-T(1), HC-NT, 
NHC“l 

 

c) Í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Marseille komi eftirfarandi: 

„Marseille Aéroport FR MRS 4 A  HC-T(1), HC-NT“  

d) Í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Nice komi eftirfarandi: 

„Nice FR NCE 4 A  HC-T(CH) (1) (2) O (14)“ 

5. Þeim hluta sem varðar Ítalíu er breytt sem hér segir: 

a) Í stað færslunnar fyrir flugvöllinn Milano-Linate komi eftirfarandi: 

„Milano-Linate IT LIN 4 A  HC(2), NHC(2) O (*)“ 
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b) Í stað færslunnar fyrir flugvöllinn Milano-Malpensa komi eftirfarandi: 

„Milano-Malpensa IT MXP 4 A Magazzini aeroportuali 
ALHA 

HC(2), NHC(2)  

SEA  U, E 

Cargo City MLE HC, NHC (*) O“ 

c) Í stað færslunnar fyrir höfnina í Napólí komi eftirfarandi: 

„Napoli IT NAP 1 P Molo Bausan HC, NHC-NT“  

d) Í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Palermo komi eftirfarandi: 

„Palermo (*) IT PMO 4 A  HC-T (*)“  

e) Í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Reggio Calabria komi eftirfarandi: 

„Reggio Calabria (*) IT REG 4 A  HC (*), NHC (*)“  

f) Í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Rimini komi eftirfarandi: 

„Rimini (*) IT RMI 4 A  HC(2) (*), NHC(2) (*)“  

6. Þeim hluta sem varðar Lettland er breytt sem hér segir: 

a) Í stað færslunnar fyrir höfnina í Ríga komi eftirfarandi: 

„Riga (Riga port) LV RIX 1a P  HC(2), NHC(2)  

Kravu termināls HC-T(FR)(2), HC-
NT(2)“ 

 

b) Færslan fyrir skoðunarstöðina á landamærum við höfnina í Ríga (Baltmarine Terminal) falli brott. 

7.  Í þeim hluta sem varðar Holland komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir höfnina í Rotterdam: 

„Rotterdam NL RTM 1 P Eurofrigo Karimatastraat HC, NHC-T(FR), NHC-
NT 

 

Eurofrigo, Abel 
Tasmanstraat 

HC  

Frigocare Rotterdam 
B.V. 

HC-T(FR)(2)  

Wibaco HC-T(FR)(2), HC-
NT(2)“ 

 

8. Þeim hluta sem varðar Pólland er breytt sem hér segir: 

a) Í stað færslunnar fyrir höfnina í Gdańsk komi eftirfarandi: 

„Gdańsk PL GDN 1 P IC 1 HC(2), NHC  

IC 2 HC(2), NHC(2)“  

b) Í stað færslunnar fyrir höfnina í Gdynia komi eftirfarandi: 

„Gdynia PL GDY 1 P IC 1 HC, NHC U, E, O“ 
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II. VIÐAUKI 

Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir: 

1. Í þeim hluta sem varðar Danmörku komi eftirfarandi í stað færslnanna fyrir núverandi svæðisbundnu einingarnar þrjár 
NORD, SYD, ØST og staðareiningarnar: 

„DK00001 REGION VEST 

DK00800 HADERSLEV 

DK00900 ESBJERG 

DK01000 VEJLE 

DK01100 HERNING 

DK01200 ÅRHUS 

DK01300 VIBORG 

DK01400 AALBORG 

DK00002 REGION ØST 

DK00100 RØDOVRE 

DK00400 RINGSTED 

DK00700 ODENSE“ 

2. Í þeim hluta sem varðar Þýskaland er færslunni fyrir „NIEDERSACHSEN“ breytt sem hér segir: 

a) Í stað ZWECKVERBAND JADE-WESER komi eftirfarandi: 

„DE14103 ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER“ 

b) Í stað BRAKE, ZWECKVERBAND JADE-WESER komi eftirfarandi: 

„DE46103 BRAKE, ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER“ 

c) Í stað WITTMUND, ZWECKVERBAND JADE-WESER komi eftirfarandi: 

„DE46903 WITTMUND, ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER“ 

3. Í þeim hluta sem varðar Írland falli eftirfarandi færslur fyrir staðareiningar brott: 

„IE00100 CARLOW 

IE00300 CLARE 

IE01000 KILKENNY 
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IE01400 LONGFORD 

IE01500 LOUTH 

IE02100 TIPPERARY NORTH 

IE01200 SLIGO“ 

4. Í þeim hluta sem varðar Ítalíu á svæðinu „LOMBARDIA“ komi eftirfarandi ístað færslunnar fyrir staðareininguna 
MILANO 3: 

„IT02903 MONZA e BRIANZA“ 

5. Þeim hluta sem varðar Lettland er breytt sem hér segir: 

a) Í stað færslunnar fyrir staðareininguna RIGA (BFT) komi eftirfarandi: 

„LV00028 RIGA-MN“ 

b) Færslan fyrir eftirfarandi staðareiningu falli brott: 

„LV00030 BALTMARINE TERMINAL“ 

6. Þeim hluta sem varðar Finnland er breytt sem hér segir: 

a) Í stað færslunnar fyrir miðlægu eininguna komi eftirfarandi: 

„FI00000 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA“ 

b) Í stað færslnanna fyrir staðareiningarnar komi eftirfarandi: 

„FI00100 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, HELSINKI 

FI00200 LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO 

FI00300 AHVENANMAAN VALTIONVIRASTO 

FI00400 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, HÄMEENLINNA 

FI00402 LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, TAMPERE 

FI00500 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, KOUVOLA 

FI00600 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, MIKKELI 

FI00700 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, JOENSUU 

FI00800 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, KUOPIO 

FI00900 LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, JYVÄSKYLÄ 

FI01000 LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, VAASA 

FI01100 POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO 

FI01200 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO“ 

 
 

 


