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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2014/EES/64/59 

frá 1. júlí 2011 

um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrána yfir skoðunarstöðvar á 
landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu 

(tilkynnt með númeri C(2011) 4594) 

 (2011/394/ESB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti 
Evrópusambandsins, 

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 annarri setningu annarrar 
undirgreinar 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 framkvæmdastjórnarinnar 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) Þýskaland hefur tilkynnt að skoðunarstöðinni á
landamærunum við höfnina í Rostock hafi verið lokað
31. mars 2011. Til samræmis við það ber að fella brott
færsluna fyrir þá skoðunarstöð á landamærum í skránni
í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB.

3) Í kjölfar orðsendingar frá Spáni ætti að fella úr gildi
núverandi tímabundna niðurfellingu á samþykki fyrir

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 176, 5.7.2011, bls. 45. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 77/2012 frá 30. apríl 
2012 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins  
nr. 50, 13.9.2012, bls. 7.  

(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. 

skoðunarstöðinni á landamærunum við flugvöllinn í 
Almería. Því ber að breyta færslunni fyrir þá 
skoðunarstöð á landamærum til samræmis við það. Þar 
að auki hefur Spánn tilkynnt að fella eigi brott færsluna 
fyrir skoðunarmiðstöðina „Pantalán 3“ í 
skoðunarstöðinni á landamærunum við höfnina í Vigo 
og að breyta eigi heiti skoðunarmiðstöðvarinnar 
„Vieirasa“, í færslunum fyrir þá skoðunarstöð á 
landamærum í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB, í 
„Puerto Vieira“. 

4) Í kjölfar orðsendingar frá Frakklandi ætti að bæta
tilteknum flokkum afurða úr dýraríkinu, sem eins og
sakir standa er unnt að skoða á skoðunarstöðinni á
landamærunum við höfnina í Brest, við færslurnar fyrir
þá skoðunarstöð á landamærum í I. viðauka við
ákvörðun 2009/821/EB.

5) Í kjölfar orðsendingar frá Ítalíu ætti að fella brott
skoðunarstöðvarnar á landamærunum við höfnina og á
flugvellinum í Reggio Calabria, við höfnina í Olbia og á
flugvöllunum í Rimini og Palermo. Þar að auki hefur
Ítalía tilkynnt að einungis sé leyfður takmarkaður fjöldi
af tegundum lifandi dýra á skoðunarstöðinni á
landamærunum á Bologna-Borgo Panigale-flugvelli.
Því ber að breyta skránni yfir skoðunarstöðvar á
landamærum Ítalíu til samræmis við það.

6) Í kjölfar orðsendingar frá Ungverjalandi ætti að breyta
heiti skoðunarstöðvarinnar á landamærunum á
flugvellinum í Budapest í „Budapest-Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér“.

7) Holland hefur tilkynnt að á skoðunarmiðstöðinni „MHS
Live“ á skoðunarstöðinni á landamærunum á
Maastricht-flugvelli séu einungis leyfð dýr fyrir
dýragarða. Því ber að breyta færslunni fyrir þá
skoðunarstöð á landamærum til samræmis við það.

8) Í kjölfar orðsendingar frá Austurríki ætti að samþykkja
skoðunarstöðina á landamærunum á Linz-flugvelli fyrir
öll hóf- og klaufdýr.

9) Í kjölfar orðsendingar frá Portúgal ætti að fella
skoðunarstöðvarnar á landamærunum við hafnirnar í
Peniche og Setúbal brott af skránni yfir færslur fyrir það
aðildarríki sem sett er fram í I. viðauka við ákvörðun
2009/821/EB.
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10) Í II. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB er mælt fyrir
um skrá yfir miðlægar einingar, svæðisbundnar einingar
og staðareiningar í samþætta, tölvuvædda
upplýsingakerfinu um heilbrigði dýra og dýraafurða
(Traces-kerfinu).

11) Í kjölfar orðsendinga frá Þýskalandi, Írlandi, Frakklandi
og Austurríki ætti að gera tilteknar breytingar á skránni
yfir miðlægar einingar, svæðisbundnar einingar og
staðareiningar í Traces-kerfinu að því er varðar þessi
aðildarríki, sem mælt er fyrir um í II. viðauka við
ákvörðun 2009/821/EB.

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
matvælaferlið og heilbrigði dýra,

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr.

Ákvæðum I. og II. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB er 
breytt í samræmi við viðaukann við þessa ákvörðun. 

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 1. júlí 2011. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

John DALLI 

 framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I. og II. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í þeim hluta sem varðar Þýskaland falli brott færslan fyrir höfnina í Rostock. 

b) Þeim hluta sem varðar Spán er breytt sem hér segir:

i. Í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Almería komi eftirfarandi:

„Almería ES LEI 4 A HC(2), NHC(2) O“ 

ii. Í stað færslunnar fyrir höfnina í Vigo komi eftirfarandi: 

„Vigo ES VGO 1 P T.C. Guixar HC, NHC-T(FR), 
NHC-NT 

Frioya HC-T(FR)(2)(3) 

Frigalsa HC-T(FR)(2)(3) 

Pescanova HC-T(FR)(2)(3) 

Puerto Vieira HC-T(FR)(3) 

Fandicosta HC-T(FR)(2)(3) 

Frig. Morrazo HC-T(FR)(3)“ 

c) Í þeim hluta sem varðar Frakkland komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir höfnina í Brest: 

„Brest FR BES 1 P HC(1)(2), NHC“ 

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

i. Eftirfarandi færslur falli brott:

„Olbia IT OLB 1 P HC-T(FR)(3)“ 

„Palermo (*) IT PMO 4 A HC-T (*)“ 

„Reggio Calabria 
(*) 

IT REG 1 P HC (*), NHC (*)“ 

„Reggio Calabria 
(*) 

IT REG 4 A HC (*), NHC (*)“ 

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

ii. Í stað færslunnar fyrir Bologna-Borgo Panigale-flugvöll komi eftirfarandi:

„Bologna-Borgo 
Panigale 

IT BLQ 4 A HC(2), NHC(2) O(14)“ 
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e) Í þeim hluta sem varðar Ungverjaland komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir Budapest-flugvöll:

„Budapest-Liszt 
Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér 

HU BUD 4 A HC(2), NHC-
T(CH)(2), 
NHC-NT(2) 

O“ 

f) Í þeim hluta sem varðar Holland komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir Maastricht-flugvöll:

„Maastricht NL MST 4 A MHS Products HC(2), NHC(2) 

MHS Live U, E, O(14)“ 

g) Í þeim hluta sem varðar Austurríki komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir Linz-flugvöll:

„Linz AT LNZ 4 A HC(2), NHC(2) U, E, O“ 

h) Í þeim hluta sem varðar Portúgal falli brott færslurnar fyrir hafnirnar í Peniche og Setubal. 

2) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Þeim hluta sem varðar Þýskaland er breytt sem hér segir:

i. Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „DE47103 WOLFENBÜTTEL, LANDKREIS U. STADT
SALZGITTER“ komi eftirfarandi:

„DE47103 WOLFENBÜTTEL, LANDKREIS“

ii. Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „DE16203 GOSLAR, LANDKREIS“ komi eftirfarandi: 

„DE16203 GOSLAR, LANDKREIS U. SALZGITTER, STADT“

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

i. Eftirfarandi færslur fyrir staðareiningar falli brott:

„IE01100 LAOIS, 

IE01800 MONAGHAN, 

IE02400 WESTMEATH“ 

ii. Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „IE00900 KILDARE“ komi eftirfarandi: 

„IE00900 KILDARE/DUBLIN/LAOIS/WEST WICKLOW“

iii. Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „IE00200 CAVAN“ komi eftirfarandi: 

„IE00200 CAVAN/MONAGHAN“

iv. Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „IE01900 OFFALY“ komi eftirfarandi: 

„IE01900 OFFALY/WESTMEATH“

c) Í þeim hluta sem varðar Frakkland falli brott færslan fyrir eftirfarandi staðareiningu: 

„FR16400 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (BAYONNE)“ 
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d) Þeim hluta sem varðar Austurríki er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi færslur fyrir staðareiningar bætist við færslurnar fyrir svæðisbundnu eininguna „AT00100 BURGENLAND“:

„AT00109 MAG. D. FREISTADT EISENSTADT,

AT00110 STADTGEMEINDE RUST“

ii. Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „AT00413 VOEÖCKLABRUCK“ komi eftirfarandi: 

„AT00413 VOECKLABRUCK“.




