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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/2316 

av 12. desember 2017 

om oppheving av vedtak 92/176/EØF om kart som skal brukes i forbindelse med datanettet ANIMO 

[meddelt under nummer K(2017) 8316](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å innføre et datanett for å kople sammen veterinærmyndighetene (ANIMO-nettverket) vedtok Kommisjonen vedtak 

91/398/EØF(2), 92/175/EØF(3) og 92/176/EØF(4). 

2) Vedtak 91/398/EØF og vedtak 92/175/EØF er blitt opphevet, og datanettet ANIMO er blitt erstattet av det nettbaserte 

forvaltningsverktøyet TRACES (Trade Control and Expert System), som omfatter alle hygienekravene ved EU-handel 

med og import av dyr, sæd og embryoer, næringsmidler, fôrvarer og planter. 

3) Vedtak 92/176/EØF bør derfor oppheves. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedtak 92/176/EØF oppheves. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 12. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 14.12.2017, s. 78, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/2018 av  

23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 3. 

(1) EFT L 224 av 18.8.8.1990, s. 29. 

(2) Kommisjonsvedtak 91/398/EØF av 19. juli 1991 om et datanett mellom veterinærmyndighetene (EFT L 221 av 9.8.1991, s. 30). 

(3) Kommisjonsvedtak 92/175/EØF av 21. februar 1992 om opprettelse av en liste med angivelse av enhetene i datanettet ANIMO (EUT L 80 

av 25.3.1992, s. 1). 

(4) Kommisjonsvedtak 92/176/EØF om kart som skal brukes i forbindelse med datanettet ANIMO (EFT L 80 av 25.3.1992, s. 33). 
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