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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/719

18.4.2019

2019/EES/31/43

frá 14. maí 2018
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(2018) 2783) (*)
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 tillögu frá Danmörku og fullnægjandi skoðunar sem framkvæmdastjórnin framkvæmdi ætti að samþykkja
skoðunarstöðina á landamærunum á flugvellinum í Aalborg í Danmörku fyrir tiltekin dýr í flokki O, einkum fyrir hunda
og ketti. Því er rétt að breyta skránni yfir færslur, sem varða það aðildarríki, í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB til
samræmis við það.

3)

Í kjölfar tillögu frá Spáni og mats framkvæmdastjórnarinnar ætti að aflétta tímabundnu niðurfellingunni á samþykki
fyrir skoðunarstöðinni á landamærunum á flugvellinum í Vitoria að því er varðar tiltekna flokka afurða úr dýraríkinu.
Því ætti að breyta skránni yfir færslur, sem varða það aðildarríki, í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB til samræmis
við það.

4)

Holland upplýsti framkvæmdastjórnina um að heitum skoðunarstöðvanna á landamærunum og skoðunarmiðstöðvanna
á flugvellinum í Maastricht hafi verið breytt. Því ætti að breyta I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB til samræmis
við það.

5)

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).

6)

Í kjölfar upplýsinga sem bárust frá Belgíu og Austurríki ætti að gera tilteknar breytingar á heitum í skránni yfir
miðlægar einingar, svæðisbundnar einingar og staðareiningar í Traces-kerfinu að því er þessi aðildarríki varðar. Því er
rétt að breyta II. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB til samræmis við það.

7)

Því ætti 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 plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 120, 16.5.2018, bls. 15. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 222/2018
frá 5. desember 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður 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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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 14. maí 2018.
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 Danmörku komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Aalborg:
„Aalborg

DK AAL 4

O (14)“

A

b) Í þeim hluta sem varðar Spán komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Vitoria:
„Vitoria

ES VIT 4

HC(2), NHC-NT(2)
U (*), E (*), O (*)“
(*), NHC-T(CH)(2) (*)

A

c) Í þeim hluta sem varðar Holland komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Maastricht:
„Maastricht Aachen
Airport

NL MST 4

A

MAA Live
MAA Products

U, E, O (14)
HC(2), NHC(2)“

2) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað færslnanna í hlutanum sem varðar Belgíu í komi eftirfarandi:
„BE20001 REGIO VLAANDEREN

BE00103

WEST-VLAANDEREN

BE00404

OOST-VLAANDEREN VLAAMS-BRABANT

BE00701

ANTWERPEN

BE01007

VLAAMS-BRABANT LIMBURG
BE20002 REGIO BRUSSEL/RÉGION BRUXELLES

BE01202

BRUSSEL/BRUXELLES
BE20003 RÉGION WALLONNE

BE01505

HAINAUT

BE01809

BRABANT WALLON NAMUR

BE02206

LIÈGE

BE02508

LUXEMBOURG NAMUR“

b) Í stað færslunnar fyrir miðlægu eininguna, í hlutanum sem varðar Austurríki, „AT000000 BUNDESMINISTERIUM
FÜR GESUNDHEIT“ komi eftirfarandi „AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES,
GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ“.
__________

