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(4)

Tarkastuksessa tuli esiin useita rakenteellisia heikkouksia.
Kreikan toimivaltaiset viranomaiset ovat sen vuoksi laa
tineet toimintasuunnitelman näiden heikkouksien korjaa
miseksi. Toimintasuunnitelma todettiin tyydyttäväksi.
Näin ollen Astakosin sataman rajatarkastusasema olisi
lisättävä päätöksen 2009/821/EY liitteessä I olevaan hy
väksyttyjen rajatarkastusasemien luetteloon.

(5)

Sen vuoksi päätöstä 2009/821/EY olisi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvike
ketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläin
ten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista
ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muut
tamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston di
rektiivin 91/496/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 4 kohdan
toisen alakohdan viimeisen virkkeen,
ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuot
teiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista
periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston
direktiivin 97/78/EY (2) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan a
alakohdan,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

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

1 artikla

Hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelon laatimisesta,
komission eläinlääkintäalan asiantuntijoiden tekemiä tar
kastuksia koskevien tiettyjen sääntöjen vahvistamisesta
sekä Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen määrittä
misestä 28 päivänä syyskuuta 2009 tehdyssä komission
päätöksessä 2009/821/EY (3) vahvistetaan direktiivien
91/496/ETY ja 97/78/EY mukaisesti hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelo. Luettelo on kyseisen päätöksen
liitteessä I.

Lisätään päätöksen 2009/821/EY liitteessä I olevaan Kreikkaa
käsittelevään osaan seuraava kohta ennen Ateenan kansainvä
listä lentokenttää koskevaa kohtaa:

Lisäksi päätöksellä 2009/821/EY kumotaan ja korvataan
kolmansista maista tulevien eläinten ja eläintuotteiden
eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen rajatarkas
tusasemien luettelosta ja komission asiantuntijoiden teke
miä tarkastuksia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen
saattamisesta ajan tasalle 7 päivänä joulukuuta 2001
tehty komission päätös 2001/881/EY (4).

2 artikla

Komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto tarkasti
Kreikassa sijaitsevan Astakosin sataman rajatarkastusase
man marraskuussa 2008 päätöksen 2001/881/EY mukai
sesti.
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HC-T(FR)(2), HC-NT(2),
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Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2009.
Komission puolesta
Androulla VASSILIOU

Komission jäsen
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