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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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(1), 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(2), særlig artikkel 12, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til kommisjonsvedtak 2003/24/EF av 
30. desember 2002 om utvikling av et integrert datasystem 
for veterinærmyndighetene(3) skal datasystemet TRACES 
utvikles.

2) Alle opplysninger i de felles veterinærdokumenter 
for produkter i henhold til kommisjonsforordning 
(EF) nr. 136/2004 av 22. januar 2004 om fastsettelse 
av framgangsmåtene for veterinærkontroller ved 
Fellesskapets grensekontrollstasjoner ved import av 
produkter fra tredjestater(4) skal registreres i TRACES-
systemet, noe som innebærer en kraftig økning av 
grensekontrollstasjonenes arbeidsmengde.

(1) 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).

(2) EFT L 243 av 25.8.1992, s. 27. Vedtaket sist endret ved forordning (EF) 
nr. 806/2003 (EFT L 122 av 16.5.2003, s. 1).

(3) EFT L 8 av 14.1.2003, s. 44.
(4) EUT L 21 av 28.1.2004, s. 11.

3) Import til Fellesskapet av produkter av animalsk 
opprinnelse som omfattes av de særskilte framgangsmåtene 
fastsatt i rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering 
av veterinærkontrollene av produkter som innføres til 
Fellesskapet fra tredjestater(5), skal imidlertid meldes via 
TRACES-systemet.

4) I henhold til kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 
2004 om innføring av TRACES-systemet og om endring 
av vedtak 92/486/EØF(6) skal medlemsstatene bruke 
TRACES-systemet fra 1. april 2004.

5) Medlemsstatene trenger tid for å informere og lære opp 
speditører slik at de kan delta aktivt i arbeidet med å 
registrere opplysninger i TRACES-systemet.

6) Det kreves en omfattende forsøksfase for å prøve 
tilkoplingene mellom TRACES-systemet og eksisterende 
databehandlingssystemer for helseattestasjoner.

7) Vedtak 2004/292/EF bør derfor endres.

8) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Artikkel 3 nr. 2 i vedtak 2004/292/EF skal lyde:

(5) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. Rettet 
i EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1).

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

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. februar 2005

om endring av vedtak 2004/292/EF om innføring av TRACES-systemet og om endring av 
vedtak 92/486/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2005) 279]

(2005/123/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 39 av 11.2.2005, s. 53, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 1.
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«2.  Medlemsstatene skal sikre at følgende data 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 kontrollen gjennomføres,

b) felles veterinærdokumenter til bruk ved import for alle dyr 

som innføres til Fellesskapet,

c) felles veterinærdokumenter til bruk ved import for alle 

avviste sendinger og for alle produkter som omfattes av 

følgende særskilte framgangsmåter i henhold til direktiv 

97/78/EF:

i)  den spesifikke tilsynsordning i artikkel 8 nr. 4,

ii) framgangsmåten for transitt fra en tredjestat til en 

annen tredjestat i artikkel 11 nr. 1,

iii) framgangsmåten for overføring til en frisone, et frilager 

eller et tollager i artikkel 12 nr. 1,

iv) framgangsmåten for forsyning til fartøyer i artikkel 13 
nr. 1,

v) framgangsmåten for gjeninnførsel av produkter med 
opprinnelse i fellesskapet i artikkel 15 nr. 1.

3. Med forbehold for nr. 2 bokstav c) skal medlemsstatene 
sikre at alle felles veterinærdokumenter for alle produkter som 
innføres til Fellesskapet, uavhengig av hvilke tollbestemmelser 
de omfattes av, registreres i TRACES fra 30. juni 2005.»

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. februar 2005.

For Kommisjonen

Markos KYPRIANOU

Medlem av Kommisjonen


