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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 6. desember 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) 8889)

(2012/762/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 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) Athugasemd 15 í sérstöku athugasemdunum í
I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB á við um

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 336, 8.12.2012, bls. 94. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 103/2013 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. 3. 

(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 Marseille 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 1. júlí 2012. Frakkland hefur tilkynnt 
framkvæmdastjórninni að framkvæmdunum sé lokið og 
að skoðunarmiðstöðin Hangar 23 hafi verið í notkun 
frá 1. júlí 2012. Því skal fella brott athugasemd 15 í 
sérstöku athugasemdunum í I. viðauka við ákvörðun 
2009/821/EB og breyta færslunni um skoðunarstöðina 
á landamærunum við höfnina í Marseille til samræmis 
við það. Vegna réttarvissu skulu þessar breytingar gilda 
afturvirkt.

3) Í kjölfar orðsendinga frá Danmörku, Spáni, Frakklandi,
Ítalíu, Slóvakíu og Bretlandi skal breyta færslunum fyrir
skoðunarstöðvar á landamærum í þessum aðildarríkjum í
skránni í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB.

4) Þýskaland hefur tilkynnt að fella skuli skoðunarstöðina
á landamærunum við Stuttgart-flugvöll brott úr skránni
yfir færslur sem varða það aðildarríki. Til samræmis við
það ber því að breyta skránni yfir færslur sem varða það
aðildarríki í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB.

5) Endurskoðunarþjónusta framkvæmdastjórnarinnar (áður
nefnd skoðunarþjónusta framkvæmdastjórnarinnar),
Matvæla- og dýraheilbrigðisskrifstofan, gerði úttekt
á Spáni og lagði í kjölfarið fram allnokkur tilmæli
til aðildarríkisins. Spánn hefur tilkynnt að fella skuli
tímabundið úr gildi samþykkið fyrir skoðunarmiðstöðinni
„Laxe“ í skoðunarstöðinni á landamærunum við
A Coruña-Laxe-höfn, fyrir skoðunarstöðvunum á
landamærunum við flugvellina við Ciudad Real og
Sevilla, skoðunarmiðstöðinni „Puerto Exterior“ í
skoðunarstöðinni á landamærunum í Huelva og
skoðunarmiðstöðinni „Protea Productos del Mar“ í
skoðunarstöðinni á landamærunum við höfnina í Marín.
Því ber að breyta færslunum í I. viðauka við ákvörðun
2009/821/EB, sem varða þessar skoðunarstöðvar á
landamærum, til samræmis við það.

6) Ítalía hefur tilkynnt að fella skuli skoðunarstöðina á
landamærunum við Ancona-flugvöll brott úr skránni
yfir færslur sem varða það aðildarríki. Til samræmis við
það ber því að breyta skránni yfir færslur sem varða það
aðildarríki í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB.
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7) Í kjölfar orðsendingar frá Lettlandi skal aflétta tíma-
bundinni niðurfellingu samþykkis fyrir skoðunarstöðinni
á landamærunum við Patarnieki og samsvarandi færslu
fyrir það aðildarríki í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/
EB skal því breytt til samræmis við það.

8) 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).

9) Í kjölfar orðsendinga frá Þýskalandi og Ítalíu skal gera
tilteknar breytingar á skránni yfir 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.

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

11) 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.

Breytingarnar sem settar eru fram í a-lið 1. liðar og ii. lið 
e-liðar í 1. lið viðaukans skulu gilda frá 1. júlí 2012.

3. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 6. desember 2012.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Tonio BORG

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) Athugasemd 15 í sérstöku athugasemdunum falli brott.

b) Í þeim hluta sem varðar Danmörku komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Kaupmannahöfn:

„København DK CPH 4 A Centre 1 NHC(2)

Centre 3 U, E, O

Centre 4 HC(2)“

c) Í þeim hluta sem varðar Þýskaland falli færslan fyrir Stuttgart-flugvöll brott.

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

i. Í stað færslunnar fyrir A Coruña-Laxe-höfn komi eftirfarandi:

„A Coruña-Laxe ES LCG 1 P A Coruña HC, NHC

Laxe (*) HC (*)“

ii. Í stað færslunnar fyrir Ciudad Real-flugvöllinn komi eftirfarandi:

„Ciudad Real (*) ES CQM 4 A HC(2) (*), NHC(2) (*)“

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

„Huelva ES HUV 1 P Puerto Interior HC-T(FR)(2), HC-T(CH)(2)

Puerto Exterior (*) NHC-NT (*)“

iv. Í stað færslunnar fyrir höfnina í Marín komi eftirfarandi:

„Marín ES MAR 1 P HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Protea Productos del Mar (*) HC-T(FR)(3) (*)“

v. Í stað færslunnar fyrir flugvöllinn og höfnina í Sevilla komi eftirfarandi:

„Sevilla (*) ES SVQ 4 A HC(2) (*), NHC(2) (*) O (*)

Sevilla ES SVQ 1 P HC(2), NHC(2)“
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vi. 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)(2)(3)

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

Frig. Morrazo HC-T(FR)(3)“

vii. Í stað færslunnar fyrir höfnina í Vilagarcía-Ribeira-Caramiñal komi eftirfarandi:

„Vilagarcía-Ribeira-
Caramiñal

ES RIB 1 P Vilagarcía HC, NHC

Ribeira HC-T(FR)(3)

Caramiñal HC-T(FR)(3)“

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

i. Í stað færslunnar fyrir höfnina í Le Havre komi eftirfarandi:

„Le Havre FR LEH 1 P Route des Marais HC-T(1), HC-NT, NHC

Dugrand HC-T(FR)(1)(2)

EFBS HC-T(1)(2)

Fécamp HC-NT(6), NHC-NT(6)“

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

„Marseille Port FR MRS 1 P Hangar 14 E

Hangar 23 HC-T(1)(2), HC-NT(2)“

iii. Í stað færslunnar fyrir Nice-flugvöllinn komi eftirfarandi:

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

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

i. Færslan fyrir Ancona-flugvöllinn falli brott.
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ii. Í stað færslunnar fyrir Roma-Fiumicino-flugvöllinn komi eftirfarandi:

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

FLE HC(2), NHC(2)

Isola Veterinaria ADR U, E, O“

g) Í þeim hluta sem varðar Lettland komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir veginn við Paternieki:

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

IC 2 U, E, O“

h) Í þeim hluta sem varðar Slóvakíu komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir veginn við Vyšné Nemecké:

„Vyšné Nemecké SK VYN 3 R IC 1 HC, NHC

IC 2 U, E, O“

i) Í þeim hluta sem varðar Bretland komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir höfnina í Falmouth:

„Falmouth GB FAL 1 P HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)“

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 „DE17413 ROSTOCK“ komi eftirfarandi:

„DE17413 ROSTOCK, LANDKREIS“

ii. Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „DE16713 NORDWEST-MECKLENBURG“ komi eftirfarandi:

„DE16713 NORDWESTMECKLENBURG“

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

i. Í stað færslnanna fyrir svæðisbundnu eininguna „IT00013 ABRUZZO“ komi eftirfarandi:

„IT00213 LANCIANO-VASTO-CHIETI

IT00413 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA

IT00513 PESCARA

IT00613 TERAMO“
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ii. Eftirfarandi færslur fyrir svæðisbundnu eininguna „T00017 BASILICATA“ falli brott:

„IT00317 LAGONEGRO

IT00517 MONTALBANO JONICO

IT00117 VENOSA“

iii. Í stað færslnanna fyrir svæðisbundnu eininguna „IT00015 CAMPANIA“ komi eftirfarandi:

„IT00115 AVELLINO

IT00315 BENEVENTO

IT00415 CASERTA

IT00615 NAPOLI 1 CENTRO

IT00915 NAPOLI 2 NORD

IT01015 NAPOLI 3 SUD

IT01115 SALERNO“

iv. Eftirfarandi færslur fyrir svæðisbundnu eininguna „IT00008 EMILIA-ROMAGNA“ falli brott:

„IT00708 BOLOGNA NORD

IT00508 BOLOGNA SUD“

v. Í stað færslnanna fyrir svæðisbundnu eininguna „IT00011 MARCHE“ komi eftirfarandi:

„IT0711 A.S.U.R. ANCONA“

vi. Í stað færslnanna fyrir svæðisbundnu eininguna „IT00014 MOLISE“ komi eftirfarandi:

„IT00314 A.S.R.E.M.“

vii. Í stað færslnanna fyrir svæðisbundnu eininguna „IT00016 PUGLIA“ komi eftirfarandi:

„IT00116 BAT

IT00216 BA

IT00616 BR

IT00716 FG

IT01016 LE

IT01216 TA“

viii. Í stað færslnanna fyrir svæðisbundnu eininguna „IT00019 SICILIA“ komi eftirfarandi:

„IT00119 ASP — AGRIGENTO

IT00219 ASP — CALTANISETTA

IT00319 ASP — CATANIA
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IT00419 ASP — ENNA

IT00519 ASP — MESSINA

IT00619 ASP — PALERMO

IT00719 ASP — RAGUSA

IT00819 ASP — SIRACUSA

IT00919 ASP — TRAPANI“

ix. Í stað færslnanna fyrir svæðisbundnu eininguna „IT00004 TRENTINO-ALTO ADIGE“ komi eftirfarandi:

„IT00141 A.S. DELLA P.A. DI BOLZANO

IT00542 TRENTO“

x. Eftirfarandi færslur fyrir svæðisbundnu eininguna „IT00010 UMBRIA“ falli brott:

„IT00510 TERNI“

xi. Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „IT00102 VALLE D’AOSTA“ komi eftirfarandi:

„IT00102 AOSTA“

xii. Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „IT01505 ALTA PADOVANA“ komi eftirfarandi:

„IT01505 CITTADELLA“

xiii. Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „IT01705 CONSELVE“ komi eftirfarandi:

„IT01705 ESTE MONSELICE MONTAGNANA“

xiv. Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „IT00305 MAROSTICA“ komi eftirfarandi:

„IT00305 BASSANO DEL GRAPPA“

xv. Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „IT02205 VILLAFRANCA“ komi eftirfarandi:

„IT02205 BUSSOLENGO“


