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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)  Í kjölfar orðsendingar frá Frakklandi ætti að breyta færslunum fyrir skoðunarstöðvarnar á landamærum á flugvellinum 
í Bordeaux og við höfnina í Dunkerque í Frakklandi í skránni sem sett er fram í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB.

3)  Í kjölfar þess að skoðunarstöð á landamærum á flugvellinum í Marseille var tekin af skrá í flokki O hafa frönsk 
yfirvöld fært þessa skoðunarstöð á landamærum til nútímahorfs og tilkynnt um að endurnýjuninni sé lokið og að 
skoðunarstöðin henti fyrir flokk O með neðanmálsgrein 14, einkum að því er varðar hryggleysingja, skrautlagardýr, 
froskdýr og nagdýr. Það er því hægt að bæta flokki O með neðanmálsgrein 14 við í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/
EB að því er varðar þessa skoðunarstöð á landamærum.

4)  Í kjölfar orðsendinga frá Spáni og Ítalíu hefur samþykki fyrir hluta afurðaflokkanna á skoðunarstöðvum á landa
mærum við höfnina í Huelva, á flugvellinum í Madrid og fyrir skoðunarmiðstöð á skoðunarstöð á landamærum við 
höfnina í LivornoPisa verið fellt úr gildi. Þess vegna ætti að fella brott færslurnar fyrir þessar skoðunarstöðvar á 
landamærum í skránni í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar Spán og Ítalíu.

(*)  Þessi ESBgerð birtist í Stjtíð. ESB L 117, 3.5.2016, bls. 32. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EESnefndarinnar nr. 223/2016 frá 23. september 
2016 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 Tracestölvukerfinu (Stjtíð. ESB L 296, 12.11.2009, bls. 1).
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5)  Í kjölfar fullnægjandi úttektar endurskoðunarþjónustu framkvæmdastjórnarinnar er unnt að samþykkja nýja 
skoðunarstöð á landamærum við höfnina í Liepaja í Lettlandi fyrir flokkinn aðrar pakkaðar vörur við umhverfishita. 
Því ætti að breyta færslum, sem varða Lettland, í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB til samræmis við það.

6)  Holland og Pólland hafa tilkynnt að skoðunarmiðstöð hafi verið bætt við á skoðunarstöðinni á landamærunum við 
höfnina í Rotterdam annars vegar og í Gdańsk hins vegar fyrir tiltekna flokka afurða úr dýraríkinu. Því ætti að breyta 
færslum, sem varða Holland og Pólland, í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB til samræmis við það.

7)  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 (Traceskerfinu).

8)  Í kjölfar orðsendinga frá Danmörku og Ítalíu er rétt að gera breytingar á nokkrum staðareiningum í skránni yfir 
miðlægar einingar og staðareiningar í Traceskerfinu, að því er varðar Danmörku og Ítalíu, sem sett er fram í  
II. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB.

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

10)  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 29. apríl 2016.

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

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

„Huelva ES HUV 1 P HC-T(2), NHC-NT(2) (*)“

ii. Í stað færslunnar fyrir Madridflugvöll komi eftirfarandi:

„Madrid ES MAD 4 A Iberia HC-T(FR)(2) (*), HC-NT(2) 
(*), NHC(2)

U, E, O

Swissport HC(2), NHC(2) O

PER4 HC-T(CH)(2)

WFS: World Wide 
Flight Services

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

O“

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

i. Í stað færslunnar fyrir Bordeauxflugvöll komi eftirfarandi:

„Bordeaux FR BOD 4 A HC-T(CH)(1), HC-NT(1), 
NHC-T(CH), NHC-NT“

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

„Dunkerque FR DKK 1 P Route des 
Amériques

HC(1)(2), NHC(1)(2)“

iii.  Í stað færslunnar fyrir Marseille Aéroportflugvöll komi eftirfarandi:

„Marseille 
Aéroport

FR MRS 4 A HC-T(1)(2), HC-NT(2) O(14)“

c)  Í þeim hluta sem varðar Ítalíu komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir höfnina í LivornoPisa:

„LivornoPisa IT LIV 1 P Porto Commerciale (*) HC-T(FR) (*), NHC-NT (*)

Sintemar (*) HC (*), NHC (*)

Lorenzini HC, NHC-NT

Terminal Darsena Toscana HC, NHC“

d)  Í þeim hluta sem varðar Lettland bætist eftirfarandi færsla fyrir höfnina í Liepaja við á eftir færslunni fyrir 
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Grebneva:

„Liepaja 
(höfn)

LV LPX 1 P NHC-NT(2)(4)“

e)  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(2)

Coldstore Wibaco B.V HC-T(FR)(2), HC-NT(2)

Kloosterboer Delta Terminal HC(2)

Maastank B.V. NHC-NT(6)“

f)  Í þeim hluta sem varðar Pólland komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir höfnina í Gdańsk:

„Gdańsk PL GDN 1 P IC 1 HC(2), NHC

IC 2 HC(2), NHC(2)

IC 3 HC-T(FR)(2)“

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

a)  Í þeim hluta sem varðar Danmörku komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir staðareininguna „DK00400 
RINGSTED“:

„DK00400 KORSØR“

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

i. Eftirfarandi færslur fyrir svæðisbundnu eininguna „IT00012 LAZIO“ falli brott:

„IT00312 ROMA C

IT00512 ROMA E“

ii. Í stað færslnanna fyrir „ROMA A, B, D, F, G, H“ undir svæðisbundnu einingunni „IT00012 LAZIO“ komi 
eftirfarandi:

„IT00112 ROMA 1

IT00212 ROMA 2
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IT00412 ROMA 3

IT00612 ROMA 4

IT00712 ROMA 5

IT00812 ROMA 6“

iii.  Eftirfarandi færslur fyrir svæðisbundnu eininguna „IT00003 LOMBARDIA“ falli brott:

„IT00503 COMO

IT02303 CREMONA

IT00703 LECCO

IT02503 LODI

IT03503 MILANO 1

IT02603 MILANO 2

IT01503 VALLECAMONICA SEBINO“

iv.  Í stað færslnanna fyrir svæðisbundnu eininguna „IT00003 LOMBARDIA“ komi eftirfarandi:

„IT02903 ATS DELLA BRIANZA

IT03603 ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

IT00103 ATS DELL’INSUBRIA

IT00903 ATS DELLA MONTAGNA

IT02103 ATS DELLA VAL PADANA

IT01203 ATS DI BERGAMO

IT01803 ATS DI BRESCIA

IT03703 ATS DI PAVIA“

v.  Eftirfarandi færslur fyrir svæðisbundnu eininguna „IT00009 TOSCANA“ falli brott:

„IT01109 EMPOLIO

IT00909 GROSSETTO

IT00609 LIVORNO

IT00209 LUCCA

IT00109 MASSA CARRARA
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IT00309 PISTOIA

IT00409 PRATO

IT00709 SIENA

IT01209 VERSILIA“

vi.  Í stað færslnanna fyrir svæðisbundnu eininguna „IT00009 TOSCANA“ komi eftirfarandi:

„IT01009 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

IT00509 AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST

IT00809 AZIENDA USL TOSCANA SUDEST“




