
DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 lutego 2005 r.

zmieniająca decyzję 2004/292/WE w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca
decyzję 92/486/EWG

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 279)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/123/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

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 (1), w szczególności jej art.
20 ust. 3,

uwzględniając decyzję Rady 92/438/EWG z dnia 13 lipca 1992
r. w sprawie komputeryzacji weterynaryjnych procedur przywo-
zowych (Projekt SHIFT), zmieniającą dyrektywy 90/675/EWG,
91/496/EWG, 91/628/EWG i decyzję 90/424/EWG oraz uchy-
lającą decyzję 88/192/EWG (2), w szczególności jej art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2003/24/WE z dnia 30 grudnia 2003 r.
dotycząca opracowania zintegrowanego skomputeryzo-
wanego systemu weterynaryjnego (3) przewiduje wprowa-
dzenie systemu TRACES.

(2) Włączenie do TRACES wszystkich informacji zawartych
we wspólnych weterynaryjnych dokumentach wprowa-
dzenia dla produktów przewidzianych w rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r.
ustanawiającym procedurę kontroli weterynaryjnej we
wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą
produktów przywożonych z państw trzecich (4), powo-
duje ogromne obciążenia punktów kontroli granicznej.

(3) Przywóz do Wspólnoty produktów pochodzenia zwie-
rzęcego podlegających szczególnym procedurom przewi-
dzianym w dyrektywie Rady 97/78/WE z dnia 18
grudnia 1997 r. ustanawiającej zasady regulujące organi-
zację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych
do Wspólnoty z państw trzecich (5) musi jednak być
zgłaszany do TRACES.

(4) Decyzja Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca
decyzję 92/486/EWG (6) przewiduje korzystanie przez
Państwa Członkowskie z systemu TRACES od dnia 1
kwietnia 2004 r.

(5) W celu aktywnego uczestniczenia we włączeniu danych
do TRACES Państwa Członkowskie potrzebują czasu na
poinformowanie i przeszkolenie spedytorów.

(6) Połączenia między TRACES i systemami informatycz-
nymi świadectw weterynaryjnych istniejące w niektórych
Państwach Członkowskich wymagają przeprowadzenia
dokładnej fazy eksperymentalnej.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2004/292/WE.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokar-
mowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2004/292/WE art. 3 ust. 2 otrzymuje następujące
brzmienie:
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(1) 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).

(2) 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).

(3) Dz.U. L 8 z 14.1.2003, str. 44.
(4) Dz.U L 21 z 28.1.2004, str. 11.

(5) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1. Sprostowanie w Dz.U.
L 191 z 28.5.2004, str. 1).

(6) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 63.



„2. Państwa Członkowskie zapewniają, że od dnia 31
grudnia 2004 r. do systemu TRACES włączone są następu-
jące elementy:

a) część I i II świadectw weterynaryjnych odnoszące się do
handlu oraz część III w trakcie przeprowadzania kontroli;

b) wspólne weterynaryjne dokumenty wprowadzenia dla
wszystkich zwierząt wwożonych do Wspólnoty;

c) wspólne weterynaryjne dokumenty wprowadzenia dla
wszystkich odrzuconych partii jak również wszystkich
produktów podlegających poniższym szczególnym proce-
durom dyrektywy 97/78/WE:

i) szczególna procedura nadzoru określona w art. 8 ust.
4,

ii) procedura tranzytu z jednego państwa trzeciego do
drugiego państwa trzeciego określona w art. 11 ust. 1,

iii) procedura przesyłki do wolnego obszaru celnego,
składu wolnocłowego lub składu celnego określona
w art. 12 ust. 1,

iv) procedura zaopatrzenia środków transportu morskiego
określona w art. 13 ust. 1,

v) szczególna procedura ponownego przywozu przesyłki
produktów pochodzących ze Wspólnoty określona
w art. 15 ust. 1.

3. Nie naruszając przepisów ust. 2 lit. c), Państwa Człon-
kowskie zapewniają, że od 30 czerwca 2005 r. wprowadzane
są do systemu TRACES wszystkie wspólne weterynaryjne
dokumenty wprowadzenia dla wszystkich produktów przyję-
tych do Wspólnoty, bez względu na to jakim warunkom
celnym podlegają.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do wszystkich Państw Człon-
kowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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