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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2014/EES/54/9

frá 26. október 2011 

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

(tilkynnt með númeri C(2011) 7564) 

 (2011/707/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 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) Í kjölfar orðsendingar frá Belgíu ætti að rýmka
gildissviðið í færslunum fyrir skoðunarmiðstöðvar Avia
Partner og Swiss Port í skoðunarstöðinni á
landamærunum á flugvellinum í Brussel-Zaventem til

 ________________  

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 281, 28.10.2011, bls. 29. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/2012 frá 30. mars 
2012 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
nr. 43, 2.8.2012, bls. 1.  

(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. 

að ná til allrar pakkaðrar vöru til manneldis. Til 
samræmis við það ber að breyta skránni yfir færslur 
fyrir það aðildarríki í I. viðauka við ákvörðun
2009/821/EB.

3) Danmörk hefur tilkynnt að rita eigi heiti
skoðunarstöðvarinnar á landamærunum við höfnina
Århus sem „Aarhus“. Til samræmis við það ber að
breyta skránni yfir skoðunarstöðvar á landamærum fyrir
það aðildarríki.

4) Í kjölfar fullnægjandi skoðunar skoðunarþjónustu
framkvæmdastjórnarinnar, Matvæla- og
dýraheilbrigðisskrifstofunnar, ætti að bæta nýrri
skoðunarstöð á landamærum í lestarstöðinni í Koidula í
Eistlandi við færslurnar fyrir það aðildarríki í I. viðauka
við ákvörðun 2009/821/EB. Að auki hefur Eistland
tilkynnt að samþykkja eigi skoðunarstöðina á
landamærunum við Luhamaa-veg einnig fyrir tiltekin
önnur lifandi dýr en dýr af hestaætt og hóf- og klaufdýr.
Því ber að breyta færslunni fyrir þá skoðunarstöð á
landamærum til samræmis við það.

5) Ítalía hefur tilkynnt að samþykki fyrir
skoðunarmiðstöðinni Sintermar í skoðunarstöðinni á
landamærunum við höfnina í Livorno-Pisa hafi
tímabundið verið fellt niður. Til samræmis við það ber
að breyta skránni yfir skoðunarstöðvar á landamærum
fyrir það aðildarríki.

6) Í kjölfar orðsendingar frá Lettlandi ætti að fella
skoðunarmiðstöðina „Kravu Termin ls“ í
skoðunarstöðinni á landamærunum við höfnina í Ríga
brott af skránni yfir færslur fyrir það aðildarríki sem er
sett fram í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB.

7) Holland hefur tilkynnt að heiti skoðunarmiðstöðvanna
innan skoðunarstöðvarinnar á landamærunum í
Vlissingen hafi breyst. Því ber að breyta færslunni fyrir
þá skoðunarstöð á landamærum til samræmis við það.

8) Í kjölfar orðsendingar frá Portúgal ætti að fella færsluna
fyrir skoðunarstöðina á landamærunum við höfnina í
Horta (Asoreyjum) brott af skránni yfir færslur fyrir það
aðildarríki sem sett er fram í I. viðauka við ákvörðun
2009/821/EB.
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9) Í kjölfar orðsendingar frá Svíþjóð ætti að fella
samþykkið fyrir lifandi dýrum í færslunni fyrir
skoðunarstöðina á landamærunum við höfnina í
Gautaborg brott af skránni yfir færslur fyrir það
aðildarríki sem sett er fram í I. viðauka við ákvörðun
2009/821/EB.

10) Færslan fyrir skoðunarstöðina á landamærunum á
Manston-flugvelli í Bretlandi var felld brott í ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2011/93/ESB (5). Í kjölfar
nýrrar beiðni frá Bretlandi og fullnægjandi skoðunar
skoðunarþjónustu framkvæmdastjórnarinnar, Matvæla- 
og dýraheilbrigðisskrifstofunnar, ætti að samþykkja
Manston-flugvöll fyrir dýr af hestaætt og hóf- og
klaufdýr og bæta honum á skrána yfir skoðunarstöðvar
á landamærum sem sett er fram í I. viðauka við
ákvörðun 2009/821/EB. Að auki hefur Bretland tilkynnt
að skoðunarstöðinni á landamærunum við höfnina í
Southampton hefur verið skipt upp í tvær
skoðunarmiðstöðvar sem eru samþykktar fyrir
mismunandi vöruflokka. Því ber að breyta færslunni
fyrir þá skoðunarstöð á landamærum til samræmis við
það.

11) 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).

12) Í kjölfar orðsendinga frá Danmörku, Þýskalandi og
Póllandi 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. 

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

14) 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 26. október 2011. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

John Dalli 

framkvæmdastjóri.

(5) Stjtíð. ESB L 37, 11.2.2011, bls. 25.
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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 Belgíu komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Brussel-Zaventem: 

„Brussel–Zaventem
Bruxelles-Zaventem

BE BRU 4 A Flight Care HC-T(2)  

Flight Care 2 NHC(2) U, E, O 

Avia Partner HC(2)  

WFS HC-T(2)  

Swiss Port HC(2)“  

b) Í þeim hluta sem varðar Danmörku komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir höfnina í Århus: 

„Aarhus DK AAR 1 P  HC(1)(2), 
NHC(2)“

c) Þeim hluta sem varðar Eistland er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi færsla fyrir nýja skoðunarstöð á landamærunum við lestarstöðina í Koidula bætist við:

„Koidula EE KLA 2 F  HC(2), NHC-
NT(2), NHC-
T(FR)(2)“

ii. Í stað færslunnar fyrir Luhamaa-veg komi eftirfarandi: 

„Luhamaa EE LHM 3 R   HC, NHC U, E, O(14)“ 

d) Í þeim hluta sem varðar Ítalíu komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir höfnina í Livorno-Pisa: 

„Livorno-Pisa IT LIV 1 P Porto 
Commerciale

HC, NHC-NT  

Sintermar (*) HC (*), NHC (*)  

Lorenzini HC, NHC-NT  

Terminal Darsena 
Toscana

HC, NHC“  

e) Í þeim hluta sem varðar Lettland komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir höfnina í Riga (Riga Port): 

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

f) Í þeim hluta sem varðar Holland komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir höfnina í Vlissingen: 

„Vlissingen NL VLI 1 P Kloosterboer 
Denemarkenweg

HC-T(2), NHC-
T(FR)(2)

Kloosterboer
Finlandweg

HC(2)“  
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g) Í þeim hluta sem varðar Portúgal falli brott færslan fyrir höfnina í Horta (Azoreyjum).

h) Í þeim hluta sem varðar Svíþjóð komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir höfnina í Gautaborg: 

„Gautaborg SE GOT 1 P HC(2), NHC(2)-
NT“

i) Þeim hluta sem varðar Bretland er breytt sem hér segir:

i. Ný færsla fyrir flugvöllinn í Manston bætist við sem hér segir: 

„Manston GB MSE 4 A U, E“ 

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

„Southampton GB SOU 1 P IC1 HC-T(1)(2), HC-
NT(1)(2)

IC2 NHC(2)“ 

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

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

i. Í stað færslunnar fyrir svæðisbundnu eininguna „DK00001 REGION VEST“ komi eftirfarandi: 

„DK00001 FØDEVARESTYRELSEN, VEST“, 

ii. Í stað færslunnar fyrir svæðisbundnu eininguna „DK00002 REGION ØST“ komi eftirfarandi:

„DK00002 FØDEVARESTYRELSEN, ØST“, 

iii. Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „DK01200 ÅRHUS“ komi eftirfarandi: 

„DK01200 AARHUS“,

b) Í þeim hluta sem varðar Þýskaland falli brott færslan fyrir eftirfarandi staðareiningu:

„DE46713 WISMAR HANSESTADT“,

c) Í þeim hluta sem varðar Pólland komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir staðareininguna „PL30160 OBORNIKI
WLKP“:

„PL30160 OBORNIKI“.


