
DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 lipca 2005 r.

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

(notyfikowana jako document nr C(2005) 2663)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/515/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
przywozowych (Projekt SHIFT), zmieniającą dyrektywy
90/675/EWG, 91/496/EWG, 91/628/EWG i decyzję
90/424/EWG oraz uchylającą decyzję 88/192/EWG (2),
w szczególności jej art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca
decyzję 92/486/EWG (3) przewiduje włączanie do
systemu TRACES od dnia 30 czerwca 2005 r. wszystkich
wspólnych weterynaryjnych dokumentów wprowadzenia
dla produktów.

(2) Udostępnienie systemu wprowadzania danych, pracują-
cego w trybie off-line, który ułatwia pracę przy znacznym
wzroście jej nakładu oraz opracowanie interfejsu, umoż-
liwiającego komunikację między systemami krajowymi
a TRACES, są opóźnione.

(3) Przeszkolenie przez Państwa Członkowskie spedytorów,
w celu umożliwienia im aktywnego uczestnictwa we
włączaniu danych do TRACES wymaga czasu.

(4) Należy zatem zmienić datę, o której mowa w decyzji
2004/292/WE, począwszy od której włączanie wszyst-
kich wspólnych weterynaryjnych dokumentów wprowa-
dzenia dla produktów jest obowiązkowe.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 3 ust. 3 decyzji 2004/292/WE data „30 czerwca 2005 r.”
zostaje zastąpiona datą „31 grudnia 2005 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do wszystkich Państw Człon-
kowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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