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AFGØRELSER
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/14
af 3. januar 2019
om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og
veterinærenheder i Traces
(meddelt under nummer C(2018) 8847)
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol i samhandelen med visse levende
dyr og produkter inden for Unionen med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 20, stk. 1
og 3,
under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af
veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF,
90/425/EØF og 90/675/EØF (2), særlig artikel 6, stk. 4, andet afsnit, andet punktum, og artikel 6, stk. 5,
under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse
af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (3), særlig artikel 6, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens beslutning 2009/821/EF (4) er der fastlagt en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt
i henhold til direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Listen findes i bilag I til nævnte beslutning.

(2)

Tyskland har oplyst Kommissionen om, at det nuværende grænsekontrolsted i Hamburg lufthavn skal erstattes af
et nyligt opført grænsekontrolsted med en anden beliggenhed. Som følge af Tysklands oplysninger og den tilfreds
stillende inspektion, der er foretaget af Kommissionen, bør det nye grænsekontrolsted i Hamburg lufthavn
(Hamburg Flughafen) godkendes for emballerede produkter til konsum, for emballerede frosne produkter, der ikke
er bestemt til konsum, og for emballerede produkter, der ikke er bestemt til konsum, og for hvilke der ikke er
temperaturkrav. Oplysningerne vedrørende nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør
derfor ændres.

(3)

Som følge af oplysninger fra Grækenland bør der tilføjes endnu en godkendelseskategori for emballerede frosne
og kølede produkter, der ikke er bestemt til konsum, for så vidt angår grænsekontrolstedet (vej) i Neos
Kafkassos. Oplysningerne vedrørende nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor
ændres.

(4)

Som følge af oplysninger fra Spanien bør kategorien for emballerede produkter, der ikke er bestemt til konsum,
og for hvilke der ikke er temperaturkrav, godkendes for så vidt angår inspektionscentret Dársena, og
godkendelsen af kategorien af produkter, der ikke er bestemt til konsum, bør udgå af godkendelsen af inspekti
onscentret Dique ved grænsekontrolstedet i Santa Cruz de Tenerife havn. Oplysningerne vedrørende nævnte
medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(1)
(2)
(3)
(4)

EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.
EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.
EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.
Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse
regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (EUT L 296 af
12.11.2009, s. 1).
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(5)

Som følge af forslag fra Portugal bør godkendelsen af inspektionscentret Liscont ved grænsekontrolstedet
i Lisabon havn begrænses til emballerede produkter til konsum. Oplysningerne vedrørende nævnte medlemsstat
i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(6)

Som følge af oplysninger fra Sverige bør oplysningerne vedrørende inspektionscentret »IC2«, der er godkendt for
kategorien »dyr af hestefamilien« for så vidt angår grænsekontrolstedet i Göteborg-Landvetter lufthavn, udgå af
listen over oplysninger vedrørende nævnte medlemsstat i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(7)

Som følge af forslag fra Det Forenede Kongerige bør der opføres et nyt inspektionscenter ved grænsekontrolstedet
i Heathrow lufthavn til inspektion af emballerede produkter til konsum. Oplysningerne vedrørende nævnte
medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(8)

I bilag II til beslutning 2009/821/EF er der fastlagt en liste over centrale, regionale og lokale enheder i det
integrerede veterinærinformationssystem (Traces).

(9)

Tyskland har oplyst Kommissionen om, at der for denne medlemsstats vedkommende bør foretages visse
ændringer på listen over lokale enheder i Traces. Bilag II til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter,
Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Bilag I og II til beslutning 2009/821/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.
Artikel 2
Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. januar 2019.
På Kommissionens vegne
Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen
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BILAG

I bilag I og II til beslutning 2009/821/EF foretages følgende ændringer:
1) I bilag I foretages følgende ændringer:
a) I den del, der vedrører Tyskland, affattes oplysningerne vedrørende Hamburg Flughafen således:
»Hamburg Flughafen

DE HAM 4

A

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

O«

b) I den del, der vedrører Grækenland, affattes oplysningerne vedrørende grænsekontrolstedet i Neos Kafkassos (vej)
således:
»Neos Kafkassos

GR NKF 3

R

HC, NHC-T(2), NHC-NT«

c) I den del, der vedrører Spanien, affattes oplysningerne vedrørende Santa Cruz de Tenerife havn således:
»Santa Cruz de Tenerife

ES SCT 1

P

Dársena

HC, NHC-NT(2)

Dique

U, E, O«

d) I den del, der vedrører Portugal, affattes linjen for Lissabon havn således:
»Lisboa

PT LIS 1

P

Liscont

HC(2)

Xabregas

HC, NHC-T(FR),
NHC-NT«

e) I den del, der vedrører Sverige, affattes oplysningerne vedrørende Göteborg-Landvetter lufthavn således:
»Göteborg-Landvetter

SE GOT 4

A

HC(2), NHC(2)

O«

f) I den del, der vedrører Det Forenede Kongerige, affattes oplysningerne vedrørende Heathrow lufthavn således:
»Heathrow

GB LHR 4

A

Eurobip

HC(1)(2), NHC(2)
U, E, O

Animal Recep
tion Centre
APH Ltd.

HC(1)(2)«

2) I bilag II foretages følgende ændringer:
I den del, der vedrører Tyskland, afsnittet »DE00010 SAARLAND«, ændres angivelsen for enheden »DE29510
REGIONALSTELLE OST« til »DE29510 LANDESAMT FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ«.

