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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 2004/292/Ef av  
30. mars 2004 om innføring av TRACES-systemet og 
om endring av vedtak 92/486/EØF(3) skal alle felles 
veterinærdokumenter for produkter som innføres til 
fellesskapet registreres i TRACES-systemet fra 30. juni 
2005.

2) Innføringen av et frakoplet system for datainnsamling 
som gjør det mulig å håndtere den kraftige 
økningen i arbeidsmengden, og utviklingen av et 
grensesnitt som muliggjør kommunikasjon mellom 
nasjonale systemer og TRACES, har blitt forsinket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 187 av 19.7.2005, s. 29, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2006 av 22. september 
2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 
30.11.2006, s. 1.	

(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) EUT L 94 av 31.3.2004, s. 63. Vedtaket endret ved vedtak 2005/123/EF 
(EUT L 39 av 11.2.2005, s. 53).

3) Medlemsstatene trenger tid til å lære opp speditørene 
slik at de kan delta aktivt i arbeidet med å registrere 
opplysninger i TRACES-systemet.

4) Datoen i vedtak 2004/292/EF for innføring av 
obligatorisk registrering i TRACES-systemet av alle 
felles veterinærdokumenter til bruk ved innførsel av 
produkter, bør derfor utsettes.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I artikkel 3 nr. 3 i vedtak 2004/292/EF endres datoen «30. juni 
2005» til «31. desember 2005».

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. juli 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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vedtak	92/486/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2005) 2663]

(2005/515/EF)

2009/EØS/63/02


