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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 29 września 2004 r.

wprowadzająca bazę logistyczną systemu TRACES

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3584)

(2004/675/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w
szczególności jej art. 37 i 37a,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych
mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym
niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie
wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art.
20 ust. 3,

uwzględniając decyzję Rady 92/438/EWG z dnia 13 lipca 1992
r. dotyczącą informatyzacji weterynaryjnych procedur importo-
wych (projekt Shifta), zmieniającą dyrektywy 90/675/EWG,
91/496/EWG i 91/628/EWG oraz decyzję 90/424/EWG, jak
również uchylającą decyzję 88/192/EWG (3), w szczególności
jej art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rezolucja Parlamentu Europejskiego A5-0396/2000 w
sprawie raportu specjalnego nr 1/2000 (4) sporządzonego
przez Trybunał Obrachunkowy odnośnie do klasycznego
pomoru świń wnosi w pkt 23, aby „system zarządzania
obrotem zwierząt (ANIMO) był sterowany i opracowy-
wany pod całkowitą kontrolą Komisji”.

(2) Decyzja Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r.
dotycząca wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca
decyzję 92/486/EWG (5) nakazuje wszystkim Państwom
Członkowskim przystąpienie do tegoż systemu przed 31
grudnia 2004 r.

(3) Jedenaście Państw Członkowskich od 1 kwietnia 2004 r.
lub od 1 maja 2004 r. w pełni uczestniczy w systemie
TRACES, toteż niezbędna jest baza logistyczna dla tej
działalności. Konieczność takiego wsparcia technicznego
zwiększy się jeszcze wraz z udziałem wszystkich Państw
Członkowskich, jak również użytkowników nieinstytu-
cjonalnych.

(4) Wdrożenie tejże bazy powinno być poddane testom we
wstępnym okresie 15 miesięcy, po którego upływie
powinna ona zostać oszacowana i, w miarę potrzeby,
przystosowana.

(5) Przepisy przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z
opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i
Zdrowia Zwierząt,
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(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona
dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 325 z 12.12.2003, str. 31).

(2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 315 z 19.11.2002, str. 14).

(3) Dz.U. L 243 z 25.8.1992, str. 27. Decyzja ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,
str. 1).

(4) Dz.U. C 85 z 23.3.2000, str. 1.
(5) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 63.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach zintegrowanego informatycznego systemu weteryna-
ryjnego „TRACES”, przewidzianego w decyzji 2003/24/WE,
Komisja wdraża na wstępny okres 15 miesięcy bazę logistyczną
jako pomoc dla użytkowników tego systemu.

Artykuł 2

Komisja dysponuje kwotą 300 000 EUR, przeznaczoną na
wdrożenie bazy logistycznej, o której mowa w art. 1.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE

Członek Komisji

PL6.10.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 309/27


