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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
frá 14. júní 2013

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

(tilkynnt með númeri C(2013) 3474)

(2013/290/ESB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af aðildarsáttmála Króatíu, einkum 4. mgr. 3. gr.,

með hliðsjón af lögum um aðild Króatíu, einkum 50. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í I. viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
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(1) er mælt fyrir
um skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum, sem eru
samþykktar í samræmi við tilskipanir ráðsins 91/496/
EBE (2) og 97/78/EB (3), og í II. viðauka við hana er
mælt fyrir um skrá yfir miðlægar einingar, svæðisbundnar
einingar og staðareiningar í samþætta, tölvuvædda
upplýsingakerfinu um heilbrigði dýra og dýraafurða
(Traces-kerfinu).

2) Ákvörðun 2009/821/EB, sem framkvæmdastjórnin
samþykkti, gildir fram yfir 1. júlí 2013 og því er
nauðsynlegt, vegna aðildar Króatíu, að aðlaga hana. Ekki
er kveðið á um nauðsynlegar aðlaganir í lögum um aðild
Króatíu (4) og því er nauðsynlegt að samþykkja þær með
þessari ákvörðun, áður en til aðildar kemur, svo unnt sé
að beita þeim frá og með aðildardegi.

3) Stækkunarferlið mun hafa í för með sér umtalsverða
breytingu á landamærum nýja Sambandsins við
aðliggjandi þriðju lönd, landamæri að sjó munu ná yfir
fleiri hafsstrendur við Miðjarðarhafið og einn alþjóðlegur
flugvöllur mun bætast við.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 164, 18.6.2013, bls. 22. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 159/2014 frá 9. júlí 
2014 um ýmsum viðaukum og bókunum við EES-samninginn, bíður 
birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 296, 12.11.2009, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 268, 24.9.1991, bls. 56.
(3) Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9.
(4) Stjtíð. ESB L 112, 24.4.2012, bls. 21.

4) Tillögunar, sem settar hafa verið fram um staðsetningu
skoðunarstöðva á landamærum Króatíu við þriðju lönd,
hafa verið til endurskoðunar hjá endurskoðunarþjónustu
framkvæmdastjórnarinnar (áður nefnd skoðunarþjónusta
framkvæmdastjórnarinnar), Matvæla- og dýraheilbrigðis-
skrifstofunni. Talið er að þessir staðir verði í samræmi
við kröfur Sambandsins þegar til aðildar kemur. Því ber
að bæta tillögðu staðsetningunum í Króatíu við skrána
yfir samþykktar skoðunarstöðvar á landamærunum í
aðildarríkjunum sem sett er fram í I. viðauka við ákvörðun 
2009/821/EB.

5) Vegna aðildar Króatíu verða tiltekin aðildarríki, þ.e.
Ungverjaland og Slóvenía, um leið ekki lengur með
landamæri að þriðju löndum. Af því leiðir að tilteknar
skoðunarstöðvar á landi á landamærum þessara
aðildarríkja óþarfar. Því ber að breyta skránni í I.
viðauka við ákvörðun 2009/821/EB yfir samþykktar
skoðunarstöðvar á landamærum í þessum tveimur
aðildarríkjum til samræmis við það.

6) Að auki mun stækkunarferlið hafa í för með sér að
staðbundnum dýralæknaeiningum í Króatíu verður bætt
við vegna notkunar Traces-kerfisins. Því þarf að bæta
þessum staðbundnu dýralæknaeiningum við skrána yfir
staðareiningar aðildarríkjanna í Traces-kerfinu sem mælt
er fyrir um í II. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB.

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

8) 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.
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2. gr.

Breytingarnar sem settar eru fram í viðaukanum öðlast gildi með fyrirvara um aðildarsáttmála Króatíu og 
á gildistökudegi hans.

3. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 14. júní 2013.

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) Bæta þarf eftirfarandi hluta sem varðar Króatíu við á eftir hlutanum sem varðar Frakkland:

 

 

 KROATIEN

Bajakovo HR VUK 3 R HC (2), NHC(2)

HR KRS 3 R HC (2), NHC(2)

Nova Sela HR MET 3 R HC(2), NHC(2) E, O

HR PLE 1 P HC, NHC

Rijeka HR RJK 1 P HC, NHC

Stara Gradiška HR SGS 3 R HC, NHC U, E, O

Zagreb HR ZAG 4 A HC (2), NHC(2) O’

b) Í hlutanum sem varðar Ungverjaland falli færslurnar fyrir járnbrautarstöðina við Gyékényes og fyrir veginn
við Letenye brott.

c) Í hlutanum sem varðar Slóveníu falli færslurnar fyrir járnbrautarstöðina við Dobova og fyrir vegina við

2) Bæta þarf eftirfarandi hluta sem varðar Króatíu við í II. viðauka á eftir hlutanum sem varðar Frakkland:

‘

 

HR00001 BJELOVAR
HR00007 GRAD ZAGREB
HR00002 OSIJEK
HR00003 RIJEKA
HR00009 ŠIBENIK
HR00008 SLAVONSKI BROD
HR00004 SPLIT
HR00005
HR00006 ZAGREB’


