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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 16. apríl 2012

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

(tilkynnt með númeri C(2012) 2377)

(2012/197/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 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 Bandalagsins á sviði dýra og
dýraafurða og um að mæla fyrir um dýralæknaeiningar
í Traces-tölvukerfinu (43) 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) Athugasemd 15 í sérstöku athugasemdunum í
I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB á við um

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 106, 18.4.2012, bls. 22. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2013 frá 14. júní 
2013 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67, 
28.11.2013, 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.

gildistíma bráðabirgðasamþykkis fyrir skoðunarstöðina 
á landamærunum við höfnina í Marseilles þar til 
framkvæmdum lýkur við að uppfæra starfsstöðina 
þannig að hún uppfylli að öllu leyti kröfurnar 
sem mælt er fyrir um í löggjöf Sambandsins. Það 
bráðabirgðasamþykki gilti til 31. júlí 2011. Frakkland 
hefur tilkynnt framkvæmdastjórninni að vegna ýmissa 
tafa ljúki uppfærslu starfsstöðvarinnar ekki fyrr en 1. júlí 
2012. Því er rétt að framlengja bráðabirgðasamþykkið 
fyrir skoðunarstöðinni á landamærunum við höfnina 
í Marseilles fram að þeim tíma. Því ber að breyta 
athugasemd 15 í sérstöku athugasemdunum í I. viðauka 
við tilskipun 2009/821/EB til samræmis við það. Vegna 
réttarvissu skal breytingin gilda afturvirkt.

3) Í kjölfar orðsendingar frá Belgíu skal fella skoðunar-
miðstöðina „Kaai 650“ á skoðunarstöðinni á landa-
mærunum við höfnina í Antwerpen brott úr skránni yfir
færslur í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB sem varða
það aðildarríki.

4) Skoðunarþjónusta framkvæmdastjórnarinnar (Matvæla- 
og dýraheilbrigðisskrifstofan) gerði úttekt í Búlgaríu og
lagði í kjölfarið fram allnokkur tilmæli til aðildarríkisins.
Búlgaría hefur tilkynnt að breyta skuli samþykki
fyrir skoðunarstöðinni á landamærunum við Kapitan
Andreevo-veginn til að taka tillit til þessara tilmæla.
Til samræmis við það ber því að breyta færslunni fyrir
þá skoðunarstöð á landamærum í skránni yfir færslur
sem varða það aðildarríki í I. viðauka við ákvörðun
2009/821/EB.

5) Matvæla- og dýraheilbrigðisskrifstofan gerði úttekt í
Grikklandi og lagði í kjölfarið fram allnokkur tilmæli
til aðildarríkisins. Grikkland hefur tilkynnt að fella skuli
tímabundið úr gildi samþykki fyrir flokknum „dýr af
hestaætt“ fyrir skoðunarstöðina á landamærunum við
Peplos-veginn til að taka tillit til þessara tilmæla. Til
samræmis við það ber því að breyta færslunni fyrir
þá skoðunarstöð á landamærum í skránni yfir færslur
sem varða það aðildarríki í I. viðauka við ákvörðun
2009/821/EB.

2014/EES/36/80



12.6.2014 Nr. 36/617EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6) Í kjölfar orðsendingar frá Spáni skal fella brott samþykki
fyrir flokkunum „dýr af hestaætt“ og „hóf- og klaufdýr“
fyrir skoðunarmiðstöðina „Flightcare“ í skoðunarstöðinni
á landamærunum við Madrid-flugvöll. Til samræmis við
það ber því að breyta færslunni fyrir þá skoðunarstöð
á landamærum í skránni yfir færslur sem varða það
aðildarríki í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB.

7) Ítalía hefur tilkynnt að fella skuli skoðunarstöðina á
landamærunum við Brescia Montichiari-flugvöll brott
úr skránni yfir færslur sem varða það aðildarríki og
að breyta skuli heiti einnar skoðunarmiðstöðvar í
skoðunarstöðinni á landamærunum við Roma-Fiumicino-
flugvöll. Því til viðbótar óskaði Ítalía eftir tímabundinni
niðurfellingu á samþykki vegna sex skoðunarstöðva á
landamærum og tímabundinni niðurfellingu á samþykki
fyrir flokkunum „dýr af hestaætt“ og „hóf- og klaufdýr“
fyrir skoðunarstöðina á landamærunum við höfnina í
La Spezia. Ítalía hefur einnig óskað eftir tímabundinni
niðurfellingu á leyfi fyrir öllum innpökkuðum afurðum
úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, og öllum
innpökkuðum, frystum og kældum afurðum úr dýraríkinu,
sem ekki eru ætlaðar til manneldis, ásamt niðurfellingu á
samþykki fyrir flokknum „önnur dýr (þ.m.t. dýr fyrir
dýragarða)“ fyrir skoðunarstöðina á landamærunum við
Milano-Linate-flugvöll. Því ber að breyta skránni yfir
færslur, sem varða það aðildarríki, í I. viðauka við
ákvörðun 2009/821/EB til samræmis við það.

8) Holland hefur tilkynnt að heiti einnar skoðunarmiðstöðvar
innan skoðunarstöðvarinnar á landamærunum í Rotterdam
hafi breyst. Til samræmis við það ber því að breyta
færslunni fyrir þá skoðunarstöð á landamærum í skránni
yfir færslur sem varða það aðildarríki í I. viðauka við
ákvörðun 2009/821/EB.

9) Í kjölfar orðsendingar frá Rúmeníu skal fella tímabundið
úr gildi samþykki fyrir flokknum „lifandi dýr“ fyrir eina
af skoðunarmiðstöðvunum innan skoðunarstöðvarinnar
á landamærunum við Bucharest Henri Coandă-flugvöll.
Til samræmis við það ber því að breyta færslunni fyrir
þá skoðunarstöð á landamærum í skránni yfir færslur
sem varða það aðildarríki í I. viðauka við ákvörðun
2009/821/EB.

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, Eistlandi, Írlandi,
Ungverjalandi og Austurríki skal 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.

Breytingin sem sett er fram í a-lið 1. liðar viðaukans skal gilda 
frá 1. ágúst 2011.

3. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 16. apríl 2012.

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 stað 15. athugasemdar í sérstöku athugasemdunum komi eftirfarandi:

„15) = Това одобрение важи единствено до 1 юли 2012 г. – Toto schválení platí pouze do 1.7.2012. – 
Denne godkendelse gælder kun indtil den 1. juli 2012. – Diese Genehmigung gilt nur bis zum 1. Juli 
2012. – See heakskiit kehtib ainult 1. juulini 2012. – Η έγκριση αυτή ισχύει μόνο μέχρι την 1η Ιουλίου 
2012. – This approval is valid only until 1.7.2012. – Esta autorización únicamente es válida hasta el 
1/7/2012. – Cette autorisation n’est valable que jusqu’au 1er juillet 2012. – La presente autorizzazione 
è valida soltanto fino al 1.7.2012. – Šis apstiprinājums ir spēkā tikai līdz 2012. gada 1. jūlijam. – Šis 
patvirtinimas galioja tik iki 2012 m. liepos 1 d. – A jóváhagyás 2012. július 1-ig érvényes. – Din 
l-approvazzjoni hija valida biss sal-1/7/2012. – Deze goedkeuring is slechts geldig tot en met 1 juli 
2012. – Niniejsze zatwierdzenie jest ważne do 1/7/2012. – Esta aprovação só é válida até 1 de julho 
de 2012. – Această aprobare este valabilă numai până la 1 iulie 2012. – Ta odobritev velja samo 
do 1. julija 2012. – Toto schválenie je platné len do 1. júla 2012. – Tämä hyväksyntä on voimassa 
ainoastaan 1.7.2012 saakka. – Detta godkännande är bara giltigt till den 1 juli 2012.“

b) 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

Afrulog HC(2), NHC“

c) Í þeim hluta sem varðar Búlgaríu komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir Kapitan Andreevo-veg:

„Kapitan Andreevo BG KAN 3 R HC(2), NHC-NT U, E, O“

d) Í þeim hluta sem varðar Grikkland komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir Peplos-veg:

„Peplos GR PEP 3 R HC(2), NHC-NT E(*)“

e) Í þeim hluta sem varðar Spán komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir Madrid-flugvöll:

„Madrid ES MAD 4 A Iberia HC(2), NHC(2) U, E, O

Flightcare HC(2), NHC-
T(CH)(2), NHC-
NT(2)

O

PER4 HC-T(CH)(2)

WFS: World Wide 
Flight Services

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

O“

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

i. Í stað færslunnar fyrir Ancona-flugvöll komi eftirfarandi:

„Ancona(*) IT AOI 4 A HC(*), NHC(*)“

ii. Færslan fyrir Brescia Montichiari-flugvöll falli brott.

iii. Í stað færslunnar fyrir höfnina í Brindisi komi eftirfarandi:

„Brindisi IT BDS 1 P HC(*)“

iv. Í stað færslunnar fyrir Genova-flugvöll komi eftirfarandi:

„Genova(*) IT GOA 4 A HC(2)(*), NHC(2)
(*)

O(*)“

v. Í stað færslunnar fyrir höfnina í La Spezia komi eftirfarandi:

„La Spezia IT SPE 1 P HC, NHC U(*), E(*)“
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vi. Í stað færslunnar fyrir Milano-Linate-flugvöll komi eftirfarandi:

„Milano-Linate IT LIN 4 A HC(2)(*), NHC-
T(2)(*), NHC-NT“

vii. Í stað færslunnar fyrir Napoli-flugvöll komi eftirfarandi:

„Napoli(*) IT NAP 4 A HC(*), NHC-NT(*)“

viii. Í stað færslunnar fyrir Roma-Fiumicino-flugvöll komi eftirfarandi:

„Roma-Fiumicino IT FCO 4 A Nuova Alitalia HC(2), NHC-NT(2) O(14)

FLE HC, NHC

Isola Veterinaria 
ADR

U, E, O“

ix. Í stað færslunnar fyrir Torino-Caselle-flugvöll komi eftirfarandi:

„Torino-Caselle(*) IT CTI 4 A HC(2)(*), NHC-
NT(2)(*)“

x. Í stað færslunnar fyrir Verona-flugvöll komi eftirfarandi:

„Verona(*) IT VRN 4 A HC(2)(*), NHC(2)
(*)“

g) 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(2)

Coldstore Wibaco 
B.V.

HC-T(FR)(2), 
HC-NT(2)“

h) Í þeim hluta sem varðar Rúmeníu komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir Bucharest Henri Coandă-flugvöll:

„Bucharest Henri 
Coandă

RO OTP 4 A IC 1 HC-NT(2), 
HC-T(CH)(2), 
NHC-NT(2)

IC 2(*) E(*), O(*)“

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

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

i. Í stað færslnanna fyrir staðareiningarnar „DE03013 BAD DOBERAN“ og „DE09413 DEMMIN“ komi 
eftirfarandi:

„DE17413 ROSTOCK

DE29213 MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE“

ii. Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „DE25713 LUDWIGSLUST“ komi eftirfarandi:

„DE33113 LUDWIGSLUST-PARCHIM“

iii. Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „DE16913 NORDVORPOMMERN“ komi eftirfarandi:

„DE42513 VORPOMMERN-RÜGEN“
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iv. Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „DE01513 OSTVORPOMMERN UND HANSESTADT 
GREIFSWALD“ komi eftirfarandi:

„DE01513 VORPOMMERN-GREIFSWALD“

v. Eftirfarandi færslur fyrir svæðisbundnu eininguna „DE00013 MECKLENBURG-VORPOMMERN“ falli 
brott:

„DE17413 GÜSTROW“

„DE30213 MECKLENBURG STRELITZ“

„DE44913 MÜRITZ“

„DE29213 NEUBRANDENBURG STADT“

„DE33113 PARCHIM“

„DE04913 RÜGEN“

„DE42513 STRALSUND HANSESTADT“

„DE33213 UECKER-RANDOW“

vi. Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „DE40903 SOLTAU-FALLINGBOSTEL, LANDKREIS“ komi
eftirfarandi:

„DE40903 HEIDEKREIS, LANDKREIS“

vii. Í stað færslnanna fyrir svæðisbundnu eininguna „DE00014 SACHSEN“ komi eftirfarandi:

„DE02514 ERZGEBIRGSKREIS

DE04414 BAUTZEN, LANDKREIS

DE07814 CHEMNITZ STADT

DE15814 ZWICKAU, LANDKREIS

DE09214 NORDSACHSEN, LANDKREIS

DE10514 DRESDEN LANDESHAUPTSTADT

DE24314 LEIPZIG STADT

DE24414 LEIPZIG LANDKREIS

DE48414 GÖRLITZ, LANDKREIS

DE27414 MEISSEN, LANDKREIS

DE17714 MITTELSACHSEN, LANDKREIS

DE02614 VOGTLANDKREIS

DE10014 SÄCHSISCHE SCHWEIZ-OSTERZGEBIRGE, LANDKREIS“

b) Í þeim hluta sem varðar Eistland komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir staðareininguna „EE00300 EDISE“:

„EE00300 IDA-VIRUMAA.“

c) Í þeim hluta sem varðar Írland komi eftirfarandi í stað allra staðareininga:

„IE00200 CAVAN TOWN

IE00400 CORK CITY

IE10400 CLONAKILTY

IE00500 RAPHOE
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IE00700 GALWAY CITY

IE00800 TRALEE

IE00900 NAAS

IE11200 DRUMSHANBO

IE01300 LIMERICK CITY

IE01600 CASTLEBAR

IE01700 NAVAN

IE01900 TULLAMORE

IE02000 ROSCOMMON TOWN

IE12100 TIPPERARY TOWN

IE02300 WATERFORD CITY

IE02500 ENNISCORTHY

IE10900 ROSSLARE“

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

i. Í stað færslunnar fyrir miðlægu eininguna „HU00000 MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL 
DEVELOPMENT ANIMAL HEALTH AND FOOD CONTROL DEPARTMENT“ komi eftirfarandi:

„HU00000 MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT“

ii. Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „HU00100 BUDAPEST“ komi eftirfarandi:

„HU00100 PEST“

iii. Færslan fyrir eftirfarandi staðareiningu falli brott:

„HU01400 GÖDÖLLŐ“

e) Þeim hluta sem varðar Austurríki er breytt sem hér segir:

i. Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „AT00609 JUDENBURG“ komi eftirfarandi:

„AT00609 MURTAL“

ii. Færslan fyrir eftirfarandi staðareiningu falli brott:

„AT00610 KNITTELFELD“


