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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 27. júlí 2012

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

(tilkynnt með númeri C(2012) 5187)

(2012/450/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) Í kjölfar orðsendinga frá Tékklandi, Þýskalandi, Spáni,
Ítalíu, Portúgal og Bretlandi skal breyta færslunum fyrir
skoðunarstöðvar á landamærum í þessum aðildarríkjum í
skránni í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB.

3) Í kjölfar fullnægjandi skoðana skoðunarþjónustu fram-
kvæmdastjórnarinnar, Matvæla- og dýraheilbrigðis skrif-
stofunnar, skal bæta nýjum skoðunarstöðvum á landa-
mærum við Jade-Weser-Port Wilhelmshaven-höfnina í

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 203, 31.7.2012, bls. 68. 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.

Þýskalandi, á Riga-flugvelli í Lettlandi og á flugvellinum 
í Edinborg, Bretlandi við færslurnar fyrir þessi aðildarríki 
í skránni í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB.

4) Því til viðbótar hefur Ítalía tilkynnt að fella skuli
tímabundið úr gildi samþykki fyrir skoðunarstöðinni
á landamærunum á Milano-Linate-flugvelli og aflétta
tímabundinni niðurfellingu á samþykki fyrir skoðunar-
stöðinni á landamærunum við Torino-Caselle. Því ber að
breyta skránni yfir færslur, sem varða það aðildarríki, í
I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB til samræmis við
það.

5) Því til viðbótar hefur Lettland tilkynnt að fella skuli
tímabundið úr gildi samþykki fyrir skoðunarstöðinni á
landamærunum við Patarnieki og af þeim sökum skal
samsvarandi færslu fyrir það aðildarríki í I. viðauka við
ákvörðun 2009/821/EB breytt til samræmis við það.

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

7) 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. 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. júlí 2012.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

John DALLI

framkvæmdastjóri.

2014/EES/36/81
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VIÐAUKI

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

1) Í þeim hluta sem varðar Tékkland komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir Praha-Ruzyně-flugvöll:

„Praha-Ruzyně CZ PRG 4 A HC(2), 
NHC-T(CH)(2), 
NHC-NT(2)

O“

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

a) Færslan fyrir höfnina í Brake falli brott.

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

„Düsseldorf DE DUS 4 A HC(2), 
NHC-T(CH)(2), 
NHC-NT(2)“

c) Eftirfarandi færsla fyrir nýja skoðunarstöð á landamærum við Jade-Weser-höfn komi á milli færslunnar fyrir
Hannover-Langenhagen-flugvöll og færslunnar fyrir flugvöllinn í Köln:

„Jade-Weser-Port 
Wilhelmshaven

DE WVN 1 P HC, 
NHC-T(FR), 
NHC-NT“

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

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

„Almería ES LEI 4 P HC, 
NHC

O“

b) Í stað færslunnar fyrir Villagarcía-Ribeira-Caramiñal-höfnina komi eftirfarandi:

„Villagarcía-Ribeira-
Caramiñal

ES RIB 1 P Villagarcía HC, NHC

Ribeira HC

Caramiñal HC“

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

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

„Bergamo IT BLQ 4 A HC(2), 
NHC(2)“

b) Í stað færslunnar fyrir Livorno-Pisa-höfn komi eftirfarandi:

„Livorno-Pisa IT LIV 1 P Porto 
Commerciale

HC, NHC-NT

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

Lorenzini HC, NHC-NT

Terminal Darsena 
Toscana

HC, NHC-NT, 
NHC-T(FR)“
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c) Í stað færslunnar fyrir Milano-Linate-flugvöll komi eftirfarandi:

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

d) Í stað færslunnar fyrir Milano-Malpensa-flugvöll komi eftirfarandi:

„Milano-Malpensa IT MXP 4 A Magazzini 
aeroportuali 
ALHA

HC(2), 
NHC(2)

SEA U, E

Cargo City MLE HC(2) O“

e) Í stað færslunnar fyrir Torino-Caselle-flugvöll komi eftirfarandi:

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

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

a) Í stað færslunnar fyrir Patarnieki-veg komi eftirfarandi:

„Patarnieki (*) LV PAT 3 R IC 1 (*) HC (*), 
NHC-T(CH) (*),
NHC-NT (*)

IC 2 (*) U (*), E (*), O (*)“

b) Eftirfarandi færsla fyrir nýja skoðunarstöð á landamærum við flugvöllinn í Riga komi á milli færslunnar fyrir
járnbrautarstöðina í Rēzekne og færslunnar fyrir höfnina í Riga (Riga-höfn):

„Riga (Airport) LV RIX 4 A HC-T(FR)(2)“

6) Í þeim hluta sem varðar Portúgal falli færslan fyrir  höfnina í Aveiro brott.

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

a) Eftirfarandi færsla fyrir nýja skoðunarstöð á landamærum við flugvöllinn í Edinborg komi á milli færslunnar
fyrir höfnina í Bristol og færslunnar fyrir höfnina í Falmouth:

„Edinburgh GB EDI 4 A Extrordinair O“

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

„Hull GB HUL 1 P HC-T(1)(3),
HC-NT(1)(3)“


