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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 90/424/EØF av 26. juni 1990 
om visse kostnader på det veterinære området(1), særlig 
artikkel 37 og artikkel 37a,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte 
på gjennomføring av det indre marked(2), særlig artikkel 20 
nr. 3,

under henvisning til rådsvedtak 92/438/EØF av 13. juli 1992 
om omlegging til edb-baserte veterinærrutiner ved import 
(SHIFT-prosjektet), om endring av direktiv 90/675/EØF, 
91/496/EØF, 91/628/EØF og vedtak 90/424/EØF og om 
oppheving av vedtak 88/192/EØF(3), særlig artikkel 12, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsvedtak 91/398/EØF av 19. juli 1991 om 
et datanett mellom veterinærmyndighetene (ANIMO)
(4) fastsettes prinsippene for kommunikasjonsnettet som 
knytter sammen veterinærenhetene oppført i vedtak 
2002/459/EF(5).

2) I henhold til kommisjonsvedtak 2003/24/EF(6) skal det 
utvikles et edb-system kalt TRACES, som skal integrerere 
funksjonene for systemene ANIMO og SHIFT i en felles 
arkitektur.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 19. Vedtaket sist endret ved vedtak 2001/572/
EF (EFT L 203 av 28.7.2001, s. 16).

(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/33/EF (EFT L 315 av 19.11.2002, s. 14).

(3) EFT L 243 av 25.8.1992, s. 27. Vedtaket sist endret ved vedtak 95/1/EF 
(EFT L 1 av 1.1.1995, s. 113).

(4) EFT L 221 av 9.8.1991, s. 30.
(5) EFT L 159 av 17.6.2002, s. 27. Vedtaket sist endret ved vedtak 2003/831/

EØF (EUT L 313 av 28.11.2003, s. 61).
(6) EUT L 8 av 14.1.2003, s. 44.

3) I henhold til kommisjonsvedtak 92/486/EØF av 
25. september 1992 om fastsettelse av nærmere regler 
for samarbeidet mellom senteret for datanettet ANIMO 
og medlemsstatene(7), utløper kontraktene mellom 
medlemsstatene og senteret for datanettet ANIMO 
31. mars 2004. Denne datoen bør derfor være startdatoen 
for TRACES, slik at disse kontraktene ikke behøver å 
fornyes.

4) Visse medlemsstater vil ikke kunne ta i bruk TRACES 
fra datoen Kommisjonen har fastsatt, dvs. 1. april 2004, 
da de ennå ikke er klare for overgangen fra ANIMO til 
TRACES. Det bør derfor fastsettes en overgangsperiode 
for disse medlemsstatene, slik at de kan fullføre 
overgangen til TRACES.

5) Vedtak 92/486/EØF bør endres slik at kontrakter mellom 
medlemsstatene som benytter seg av overgangsperioden 
og senteret for datanettet ANIMO, kan fornyes.

6) Kontraktene mellom senteret for datanettet ANIMO og 
grensekontrollstasjonene i Tyskland, Østerrike og Italia, 
som er oppført i vedlegg II til kommisjonsforordning 
(EF) nr. 282/2004 av 18. februar 2004 om innføring av 
et dokument for deklarering og veterinærkontroll av dyr 
som innføres til Fellesskapet fra tredjestater(8), vil måtte 
tilpasses for å ta hensyn til at disse stasjonene vil bli 
avviklet når de nye medlemsstatene tiltrer.

7) For at de medlemsstatene som er tidlig ute, skal kunne 
foreta de nødvendige tilpasningene til TRACES, bør 
funksjonene i det nye systemet innføres trinnvis, samtidig 
som det helt fra starten av må sikres at informasjonsnivået 
er det samme som i ANIMO-systemet.

Alle opplysninger i de felles veterinærdokumentene 8) 
til bruk ved innførsel av produkter i henhold til 
kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004(9), i de felles 
veterinærdokumentene til bruk ved innførsel av dyr 
fastsatt i forordning (EF) nr. 282/2004, og på sertifikatene 
for handel innenfor Fellesskapet, harmonisert ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2004(10), skal 
overføres via TRACES-systemet.

(7) EFT L 291 av 7.10.1992, s. 20. Vedtaket endret ved vedtak 2003/236/EF 
(EUT L 87 av 4.4.2003, s. 12).

(8) EUT L 49 av 19.2.2004, s. 11.
(9) EUT L 21 av 28.1.2004, s. 11.
(10) EUT L 94 av 31.3.2004, s. 44.

KOMMISJONSVEDTAK

av 30. mars 2004

om innføring av TRACES-systemet og endring av vedtak 92/486/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2004) 1282]

(2004/292/EF)

2008/EØS/22/07

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 31.3.2004, s. 63, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 1.
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Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 9) 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I dette vedtak menes med:

a) «ANIMO»: datanett mellom veterinærmyndighetene, 
fastsatt ved vedtak 91/398/EØF,

b) «TRACES»: integrert edb-system for 
veterinærmyndighetene, fastsatt ved vedtak 2003/24/EF.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal anvende TRACES-systemet fra og med 
1. april 2004, og skal ikke lenger sende meldinger i ANIMO-
systemet fra denne dato.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sikre at følgende data registreres i 
TRACES fra og med 1. april 2004:

a) Del I i de sertifikatene for handel innenfor Fellesskapet 
med dyr og produkter av animalsk opprinnelse som det 
etter reglene kreves forhåndsmelding for.

b) De felles veterinærdokumentene for dyr som innføres 
til en medlemsstat, og som er beregnet på en annen 
medlemsstat.

c) De felles veterinærdokumentene for produkter i transitt 
innenfor Fellesskapet og for produkter som innføres i 
henhold til framgangsmåtene nevnt i artikkel 8, artikkel 12 
nr. 4 og artikkel 13 i direktiv 97/78/EF.

2. Medlemsstatene skal sikre at følgende opplysninger 
registreres i TRACES fra og med 31. desember 2004:

a) Del I og II i hygienesertifikatene som er relevante for 
handel, og del III når det skal foretas kontroll.

b) Felles veterinærdokumenter for alle dyr som innføres til 
Fellesskapet.

c) Felles veterinærdokumenter for alle produkter som innføres 
til Fellesskapet, uavhengig av hvilke tollbestemmelser de 
er omfattet av.

Artikkel 4

I Fellesskapets regelverk skal alle henvisninger til ANIMO 
forstås som henvisninger til TRACES fra og med:

a) 1. april 2004 for medlemsstatene som ikke benytter seg av 
unntaket i artikkel 5,

b) 31. desember 2004 for medlemsstatene som benytter seg 
av unntaket i artikkel 5.

Artikkel 5

Som unntak fra artikkel 2 kan de medlemsstater som ønsker 
det, vente med å innføre TRACES til senest 31. desember 
2004. I så fall må de forlenge kontraktene sine med senteret 
for datanettet ANIMO. De må også gi senteret for datanettet 
ANIMO tillatelse til å gi Kommisjonen en kopi av alle 
meldinger de sender.

Artikkel 6

I artikkel 2 a i vedtak 92/486/EF skal nytt nr. 8 lyde:

«8. Samordningsmyndighetene i medlemsstatene som 
benytter seg av unntaket i artikkel 5 i vedtak 2004/292/EF(*), 
skal sørge for at kontraktene nevnt i artikkel 1 i nevnte vedtak 
utvides til å gjelde fra og med 1. april til og med 31. desember 
2004, med unntak av grensekontrollstasjonene som er oppført 
i vedlegg II til forordning (EF) nr. 282/2004, der tidsrommet 
skal være fra og med 1. april 2004 til og med 30. april 2004.

I forbindelse med dette nummer benyttes følgende takst:

– 290 euro per enhet (sentral enhet, lokal enhet, 
grensekontrollstasjon),

– 32 euro per grensekontrollstasjon oppført i vedlegg II til 
forordning (EF) nr. 282/2004.»

(*) EUT L 94 av 31.3.2004, s. 63.

Artikkel 7

Kommisjonen skal utvikle et edb-program som gjør det mulig 
å samle inn meldingene som er sendt av medlemsstatene 
som deltar i AMINO-systemet og integrere dem i TRACES-
systemet.

For å muliggjøre denne utviklingen og for å finansiere 
deltakingen i AMINO-systemet, stilles 48 000 euro til 
Kommisjonens rådighet.

Artikkel 8

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen


