
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/313 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej 
i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES 

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1149) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootech
nicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami 
w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 20 ust. 1 i 3, 

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację 
kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 
89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności jej art. 6 ust. 4 akapit drugi zdanie drugie i art. 6 
ust. 5, 

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację 
kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3), w szczególności jej art. 6 
ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzją Komisji 2009/821/WE (4) ustanowiono wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych zgodnie 
z dyrektywami 91/496/EWG i 97/78/WE. Wykaz ten zamieszczono w załączniku I do wspomnianej decyzji. 

(2)  Belgia poinformowała Komisję, że zatwierdzenie ośrodków inspekcyjnych Avia Partner i WFS w porcie lotniczym 
Bruksela-Zaventem powinno zostać ograniczone do produktów przechowywanych w pewnych kontrolowanych 
temperaturach. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji 2009/821/WE. 

(3)  Zgodnie z sugestią Danii zatwierdzenie punktu kontroli granicznej w porcie Kopenhaga powinno zostać 
ograniczone wyłącznie do produktów pakowanych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji 
2009/821/WE. 

(4)  Niemcy poinformowały Komisję, że wycofały zatwierdzenie w odniesieniu do produktów w punkcie kontroli 
granicznej w porcie lotniczym Hanower-Langenhagen. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji 
2009/821/WE. 

(5)  Irlandia poinformowała Komisję, że wycofała zatwierdzenie w odniesieniu do żywych zwierząt kopytnych 
w punkcie kontroli granicznej w porcie lotniczym Shannon. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do 
decyzji 2009/821/WE. 

(6)  Hiszpania poinformowała Komisję, że zawiesiła zatwierdzenie punktu kontroli granicznej w porcie lotniczym 
Alicante w odniesieniu do żywych zwierząt i produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Należy 
zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji 2009/821/WE. 

(7)  Zgodnie z sugestią Hiszpanii należy dodać zatwierdzenie nowego ośrodka inspekcyjnego Alaire w punkcie 
kontroli granicznej w porcie lotniczym Madryt oraz przywrócić zatwierdzenie ośrodka inspekcyjnego Frigalsa 
w punkcie kontroli granicznej w porcie Vigo. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji 
2009/821/WE. 
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(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. 
(2) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56. 
(3) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9. 
(4) Decyzja Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca 

niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne 
w systemie TRACES (Dz.U. L 296 z 12.11.2009, s. 1). 



(8)  W załączniku II do decyzji 2009/821/WE ustanowiono wykaz jednostek centralnych, regionalnych i lokalnych 
w zintegrowanym skomputeryzowanym systemie weterynaryjnym (TRACES). 

(9)  W związku z informacjami otrzymanymi od Chorwacji należy wprowadzić pewne zmiany do wykazu jednostek 
lokalnych w systemie TRACES w odniesieniu do tego państwa członkowskiego. Należy zatem odpowiednio 
zmienić decyzję 2009/821/WE. 

(10)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności 
i Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załącznikach I i II do decyzji 2009/821/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lutego 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach I i II do decyzji 2009/821/WE wprowadza się następujące zmiany:  

1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w części dotyczącej Belgii wpis dotyczący portu lotniczego Bruksela-Zaventem otrzymuje brzmienie: 

„Brussel-Zaventem 

Bruxelles-Zaventem 

BE BRU 4 A Flight Care 2 NHC(2) U, E, O 

Avia Partner HC-T(2)  

WFS HC-T(CH)(2)  

Swiss Port HC(2)”   

b)  w części dotyczącej Danii wpis dotyczący portu Kopenhaga otrzymuje brzmienie: 

„København DK CPH 1 P  HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), 
NHC-NT(2)”   

c)  w części dotyczącej Niemiec wpis dotyczący portu lotniczego Hanower-Langenhagen otrzymuje brzmienie: 

„Hannover- 
Langenhagen 

DE HAJ 4 A   O(10)”  

d)  w części dotyczącej Irlandii wpis dotyczący portu lotniczego Shannon otrzymuje brzmienie: 

„Shannon IE SNN 4 A  HC(2), NHC(2) E”  

e)  w części dotyczącej Hiszpanii wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  wpis dotyczący portu lotniczego Alicante otrzymuje brzmienie: 

„Alicante ES ALC 4 A  HC(2), NHC(2) (*) O(10) (*)”  

(ii)  wpis dotyczący portu lotniczego Madryt otrzymuje brzmienie: 

„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 

Alaire HC-T(2)”   

(iii)  wpis dotyczący portu Vigo otrzymuje brzmienie: 

„Vigo ES VGO 1 P T.C. Guixar HC, NHC-T(FR), NHC-NT  

Frioya HC-T(FR)(2)(3)  

Frigalsa HC-T(FR)(3)  

Pescanova HC-T(FR)(2)(3)  

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

Frig. Morrazo HC-T(FR)(3)”   
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2) w załączniku II w części dotyczącej Chorwacji wpisy otrzymują brzmienie: 

„HR00001 BJELOVAR 

HR00007 GRAD ZAGREB 

HR00002 VUKOVAR 

HR00003 PULA 

HR00009 ŠIBENIK 

HR00008 SLAVONSKI BROD 

HR00004 SPLIT 

HR00005 VARAŽDIN 

HR00006 ZAGREB 

HR00010 KARLOVAC 

HR00011 SISAK 

HR00012 VIROVITICA”   
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