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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins

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 öðrum málslið annarrar undirgreinar 4. mgr. og 5. 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 (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) Belgía hefur tilkynnt að skoðunarmiðstöðinni Flight Care í skoðunarstöðinni á landamærunum á flugvellinum 
í Brussel-Zaventem hafi verið lokað. Danmörk hefur tilkynnt að skoðunarstöðinni á landamærunum við höfnina 
í Aalborg 1 (Greenland Port) 1 hafi verið lokað. Þýskaland hefur tilkynnt að skoðunarmiðstöðinni Burchardkai í 
skoðunarstöðinni á landamærunum við Hamburg Hafen (höfnina í Hamborg) hafi verið lokað. Því ætti að breyta 
skránni yfir færslur, sem varða þessi aðildarríki, í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB til samræmis við það.

3) Þýskaland hefur tilkynnt að bætt hafi verið við nýrri skoðunarmiðstöð á skoðunarstöðinni á landamærunum við höfnina 
í Bremen og Holland hefur tilkynnt að bætt hafi verið við nýrri skoðunarmiðstöð á skoðunarstöðinni á landamærunum 
við höfnina í Amsterdam. Breyta ætti skránni yfir færslur, sem varða þessi aðildarríki, í I. viðauka við ákvörðun 
2009/821/EB til samræmis við það.

4) Grikkland, Ítalía, Lettland og Bretland hafa tilkynnt að breyta ætti færslunum fyrir skoðunarstöðvarnar á 
landamærunum við Idomeni í Grikklandi, Roma-Fiumicino á Ítalíu, flugvöllinn og höfnina í Riga í Lettlandi og við 
Gatwick í Bretlandi, í skránni sem sett er fram í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB.

5) Spánn hefur tilkynnt að fella ætti eina skoðunarstöð við höfnina í Vigo brott úr skránni yfir færslur sem varða það 
aðildarríki og að fella ætti tímabundið úr gildi samþykki fyrir tveimur skoðunarstöðvum við sömu höfn. Holland hefur 
tilkynnt að fella ætti eina skoðunarstöð við Vlissingen brott úr skránni yfir færslur sem varða það aðildarríki. Bretland 
hefur tilkynnt að fella ætti skoðunarstöðina á landamærunum við Manston brott úr skránni yfir færslur sem varða það 
aðildarríki. Því ætti að breyta skránni yfir færslur, sem varða þessi aðildarríki, í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB 
til samræmis við það.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 149, 16.6.2015, bls. 15. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 235/2015 frá 30. október 
2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, biður birtingar.

(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) 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 (Stjtíð. ESB L 296, 12.11.2009, bls. 1).
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6) 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).

7) Í kjölfar orðsendinga frá Ítalíu og Hollandi ætti að gera tilteknar breytingar á skránum 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.

8) Því ætti að breyta ákvörðun 2009/821/EB til samræmis við það.

9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 
matvæli og fóður.

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 12. júní 2015.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Vytenis ANDRIUKAITIS

 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 þeim hluta sem varðar Belgíu komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir Brussel-Zaventem:

„Brussel-Zaventem

Bruxelles-Zaventem
BE BRU 4 A

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 falli færslan fyrir höfnina Aalborg 1 (Greenland Port) 1 brott.

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

i.  Í stað færslunnar fyrir höfnina í Bremen komi eftirfarandi:

„Bremen DE BRE 1 P
HC, NHC

Holzhafen NHC-NT“

ii.  Í stað færslunnar fyrir höfnina í Hamburg Hafen komi eftirfarandi:

„Hamburg Hafen DE HAM 1 P

Altenwerder 
Kirchtal

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

Reiherdamm HC, NHC-T(FR), NHC-
NT“

d)  Í þeim hluta sem varðar Grikkland komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir járnbrautina við Idomeni:

„Idomeni GR EID 2 F HC(2)“

e)  Í þeim hluta sem varðar Spán komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir höfnina í Vigo:

„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)

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

Frig. Morrazo HC-T(FR)(3)“
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f)  Í þeim hluta sem varðar Ítalíu komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Roma-Fiumicino:

„Roma-Fiumicino IT FCO 4 A

Alitalia Società 
Aerea Italiana HC(2)

FLE HC(2), NHC(2)

Isola Veterinaria 
ADR U, E, O“

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

i. Í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Riga komi eftirfarandi:

„Riga (Airport) LV RIX 4 A HC(2), NHC(2)“

ii. Í stað færslunnar fyrir höfnina í Riga (BFT) komi eftirfarandi:

„Riga (BFT) LV RIX 1b P HC(2)“

h)  Þeim hluta sem varðar Holland er breytt sem hér segir:

i. Í stað færslunnar fyrir höfnina í Amsterdam komi eftirfarandi:

„Amsterdam NL AMS 1 P

Cornelis Vrolijk HC-T(FR)(2)(3)

Daalimpex, Velsen HC-T

PCA HC(2), NHC(2)

Kloosterboer 
Ijmuiden HC-T(FR)

Blankendaal 
Coldstores, Velsen HC-T(FR)(2)“

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

„Vlissingen NL VLI 1 P Kloosterboer 
Finlandweg HC(2), NHC-T(FR)(2)“

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

i. Í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Gatwick komi eftirfarandi:

„Gatwick GB LGW 4 A
IC 1 O(14)

IC 2 HC(1)(2), NHC(2)“

ii. Færslan fyrir Manston-flugvöllinn falli brott.

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

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

i. Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „IT01008 RAVENNA“ komi eftirfarandi:

„IT01008 AZIENDA USL DELLA ROMAGNA“
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ii. Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „IT00306 ALTO FRIULI“ komi eftirfarandi:

„IT00306 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI“

iii.  Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „IT00206 ISOTINA“ komi eftirfarandi:

„IT00206 BASSA FRIULANA-ISONTINA“

iv.  Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „IT00406 MEDIO FRIULI“ komi eftirfarandi:

„IT00406 FRIULI CENTRALE“

v.  Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „IT01209 VIAREGGIO“ komi eftirfarandi:

„IT01209 VERSILIA“

vi.  Í stað færslunnar fyrir staðareininguna „IT01705 ESTE MONSELICE MONTAGNANA“ komi 
eftirfarandi:

„IT01705 MONSELICE“

vii.  Færslurnar fyrir eftirfarandi staðareiningar falli brott:

„IT01315 SALERNO 3“

„IT01208 CESENA“

„IT01108 FORLÌ“

„IT01308 RIMINI“

„IT00506 BASSA FRIULANA“

„IT00916 FG/3“

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

i. Í stað færslunnar fyrir miðlægu eininguna „NL00000 NVWA“ komi eftirfarandi:

„NL00000 NEDERLANDSE VOEDSEL- EN WARENAUTORITEIT“

ii. Í stað færslunnar fyrir svæðisbundnu eininguna „NL00001 NVWA NOORD“ komi eftirfarandi:

„NL00001 NEDERLANDSE VOEDSEL- EN WARENAUTORITEIT“

iii. Eftirfarandi færslur fyrir svæðisbundnar einingar og staðareiningar falli brott:

„NL01201 LVE NOORD

NL00002 NVWA NOORDWEST

NL01302 LVE NOORDWEST

NL00003 NVWA OOST
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NL01403 LVE OOST

NL00004 NVWA ZUID

NL01504 LVE ZUID

NL00005 NVWA ZUIDWEST

NL01605 LVE ZUIDWEST“.




