Version 2.1
Ändringar och förbättringar
I. Nya moduler
I. 1 Modul för utfärdande av licenser för export till EU
I.1.1 Syfte
Den här modulen är avsedd för såväl tredjeländer som medlemsstaterna:
Tredjeländerna ges genom modulen tillgång till alla hälsointyg som krävs inom EU
och kan översända dessa elektroniskt till de berörda parterna (gränskontrollstationen och den
lastansvarige).
Aktörerna i medlemsstaterna kan genom modulen direkt överföra alla upplysningar
om de varupartier som importlicensen innehåller till del I av CVED-dokumenten, så att
handläggningen går snabbare.
I.1.2. Funktion
Modulen nås från startsidan, tillsammans med en kompletterande funktion: ”Importlicens”.
När det kommer in ett meddelande om att myndigheterna i ett tredjeland har godkänt en
importlicens, får gränskontrollstationen och den lastansvarige tillgång till de licenser som
berör dem genom att klicka på fältet.

All information i en importlicens överförs till ett CVED-dokument genom att klicka på
knappen ”klon” i licensen. Så fort den ena aktören har klonat licensen kan den andra inte göra
det. Det vill säga, om den lastansvarige har klonat licensen, kan inte gränskontrollstationen

göra det, utan måste vänta tills den lastansvarige har undertecknat och skickat den första delen
av CVED-dokumentet.

Till följd av de inledande synpunkter som framfördes vid utbildningsdagarna kan CVEDdokumentets uppgifter om mottagare, importör, lastansvarig, ankomsttid vid
gränskontrollstationen, volym och antal förpackningar ändras av gränskontrollstationen eller
den lastansvarige efter det att det klonats.

I.1.3. Presentation på startsidan
Förutom tillägget av fältet ”importlicens” har det gjorts förändringar i de oifyllda licenserna
eftersom licenserna är så många. Presentationen är indelad i CVED-dokumentet, licenser för
handel inom gemenskapen och exportlicenser, som i sin tur är indelad i kategorier (djur,
sperma/embryon/ägg), produkter och biprodukter).

I.2. Modulen beslutshjälp
I.2.1 Syfte
Syftet med den här modulen är att underlätta för gränskontrollstationerna att fatta beslut om
varuimport genom att informera dem om den relevanta lagstiftningen, deras
kontrollskyldigheter, särskilt de skärpta kontroller som hädanefter gäller vid EU:s
gränskontrollstationer, och historiken över avvisade importpartier inom hela EU.

Den ger även tillgång till den lagstiftning som är relevant för de organ som utfärdar
exportlicenser åt myndigheter i tredjeland och licenser för handel inom gemenskapen åt
medlemsstaterna.

I.2.2. Funktion
Så snart en myndighet vill fatta ett beslut för en gränskontrollstation eller utfärda en licens
avseende ett tredjeland eller en medlemsstat, framträder en flik med benämningen
”beslutshjälp” automatiskt mellan del I, ”upplysningar”, om dokumenten och del II, ”beslut”
eller ”licens”. Denna hjälp är inte längre tillgänglig när ett beslut väl har fattats.
Det är frivilligt att läsa hjälpen under denna flik vid lagstiftningen om import eller handel med
varor. Den lagstiftning som tillhandahålls är konsoliderad och finns på Europeiska unionens
samtliga officiella språk alltefter språket på webbläsaren.
Den är frivillig och tillhandahålls för att gränskontrollstationen ska känna till det antal fysiska
kontroller som utförts vid gränskontrollstationen och i landet i dess helhet, samt det mål som
har fastställts i beslut 94/360/EG.
Däremot är hjälpen obligatorisk innan gränskontrollstationen fattar ett beslut, om det finns en
skyddsåtgärd kopplad till paret produkt/anläggning, om en skärpt kontroll har utförts eller om
liknande varupartier har nekats licens. Man får inte tillgång till del II ”beslut” så länge man
inte har klickat på dessa flikar.
Om det rör sig om en skärpt kontroll är gränskontrollstationen skyldig att utföra denna, och en
nedräkning sker automatiskt för alla gränskontrollstationer. Åtgärden upphör efter 10
tillfredställande kontroller. Om en kontroll inte är tillfredställande nollställs räknaren.
Om ett varuparti inte godkänns, presenteras en uttömmande förteckning över varupartierna
under en bestämd tidsperiod alltefter typ av vara, och man kan få närmare upplysningar om
varje varuparti.
I.2.3. Presentation på startsidan
Presentationen på startsidan påverkas av den nya modulen. Hjälpen visas automatiskt för varje
dokument när beslutet fattas.

I.3. Modul för tredjeländernas tillgång till CVED-dokument
Vid transitering mellan två tredjeländer via Europeiska unionen har hädanefter de tredjeländer
som är medlemmar i TRACES tillgång till den information som berör dem. Så snart rutan
”transit” markeras underrättas det bestämmelseland som anges i denna ruta om detta och får
tillgång till motsvarande CVED-dokument.
Eftersom Ryssland har privilegierade förbindelser med EU ingår för enkelhetens skull ryska i
de tillgängliga språken i TRACES.

I.4. Modulen ”information”
Hädanefter kommer all information rörande TRACES att finnas tillgänglig på en EUROPAwebbplats och via hyperlänkar på startsidan bredvid ”hjälp” och ”logga ut”.

II Förbättringar

II.1 Mellanliggande faser
Alla licenser och CVED-dokument kan nu sparas även om informationen inte är fullständig.
Följaktligen kan man beträffande del I, ”upplysningar”, med hjälp av den nya knappen
”utkast” spara all information om varupartiet och vid ett senare tillfälle fylla i resten av
uppgifterna om varupartiet. Beträffande del II, ”beslut”, kan man med hjälp av knappen
”pågående” skilja kontrollerna åt och spara var och en av dem vid olika tidsperioder, utan att
påverka den logiska ordningen.
För övrigt är det nu möjligt att neka licens åt en vara om dokumentkontrollen inte är
tillfredställande, utan att man behöver fylla i identitetskontroll och fysisk kontroll.

Del I ‘Utkast’

Del II ‘Pågående’

II.2. Skapa organisationer och sökning
Skapa en organisation med alla dess typer kan hädanefter göras direkt i samband med
upprättandet av en licens. Vid skapandet av organisationen är det möjligt att lägga till det
antal typer som organisationen förfogar över och tilldela varje typ till motsvarande valda fält.

Dessutom är det nu möjligt att skapa giltiga organisationer på central och regional nivå.
Den som skapar en bestämmelseorganisation med statusen ”förgodkänd” kan nu identifieras.
Den lokala veterinärenhet som organisationen är kopplad till anges hädanefter.

Det är nu även möjligt att söka efter organisationer kopplade till en särskild myndighet genom
att ange myndighetens TRACES-nummer i sökfältet. Träffarna visas tillsammans med ett
allmänt nummer (aggregatkod).

Att en organisation utgår medför automatiskt att alla användare kopplade till denna
organisation utgår.
II.3. Bestämmelsemyndigheternas läsning av licenser med statusen "ny”
En licens under godkännande med statusen ”ny” visas inte längre på skärmen hos licensens
bestämmelsemyndigheter. Denna licens kan endast läsas på bestämmelseorten när den får
statusen ”godkänd”.
II.4. Nya profiler med skrivskydd
Förutom profilerna avsedda för användare i tredjeländer har det skapats profiler med
skrivskyddad information avsedda för de centrala och regionala behöriga myndigheterna.
Administratören i varje medlemsstat kan begränsa användarnas tillgång enligt behoven i varje
land genom att ändra användarnas profil med hjälp av funktionen ”användarförvaltning”.
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II.5. De ekonomiska aktörernas tillgång till organisationerna
Med hänsyn till det ökande antalet dubbelinmatningar av organisationer och det faktum att det
är omöjligt för en ekonomisk aktör att välja en organisation när det finns en dubblett, kan de
ekonomiska aktörerna och alla andra användare få tillgång till den sökta organisationen
genom att i sökfältet skriva in 3 tecken i organisationens namn eller dess kod med ”%” före
eller efter. Resultatet begränsas inte längre till en organisation, utan till alla organisationer
som uppfyller sökkriterierna.

II.6. Laboratory tests
The list of micro-organisms as laid down in Regulation 2073/2005 and the list of residues are
from now on available next to the list of animal diseases.
Pending user-friendly presentation and to allow an easier search, micro-organisms are
preceded by the letter “M!” and animal pathologies by the letter “P!”, and this within the
context of an alphabetical order.
III. Ändringar
III.1. Art
När begreppet art förekommer i en licens kräver TRACES att minst en art anges.
III.2. Licenser
III.2.1. Registrerade hästar (90/426/EEG, bilaga B)
Hälsointyget för registrerade hästar finns hädanefter tillgängligt såsom det anges i direktiv
90/426/EEG. Det är inte längre obligatoriskt att ange mottagare, bestämmelseort eller
transportör, eftersom det inte längre är möjligt att ange en färdplan. Intyget får numera endast
fyllas i för en enda registrerad häst i taget, i enlighet med föreskrifterna.

Det är fortfarande frivilligt att använda TRACES vid förflyttningar inom gemenskapen av
registrerade hästar, men det får inte längre föreligga tekniska hinder för de medlemsstater som
önskar använda det.
III.2.2. Klassisk svinpest (2003/526/EG)
Hälsointygen för handel inom gemenskapen med sperma från svin (90/429/EEG) och med
ägg och embryon från svin (95/483/EG) kompletteras hädanefter i enlighet med kraven i
beslut 2003/526/EG i dess ändrade lydelse om skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i vissa
medlemsstater.
III.2.3. Griskött (2005/363/EG)
De hälsointyg för handel inom gemenskapen som skall åtfölja kött eller köttprodukter som
avsänds från Sardinien (2005/363/EG) finns hädanefter tillgängliga.
III.2.4 Ägg och äggprodukter (förordning 1688/2005)
Intyget för ägg och äggprodukter avsedda för Sverige eller Finland finns hädanefter
tillgängligt.
III.3. Produktkoder
Beteckningarna på produktkoder har preciserats i de fall då det krävts. Längden på koderna
har begränsats till 6 tecken, utom för 05119990, för att överensstämma med klassificeringen
inom den internationella handeln. (Cf. Bilaga)
III.3.1 Utgående koder
Koderna 01.06.19.10 och 01.06.19.90 har utgått och ersatts med 010619 med samma
kategorier.
Koderna 01.06.39.10 och 01.06.39.90 har utgått och ersatts med 010639 med samma
kategorier. Kategorierna Casuariformes, Rheiformes et Struthioniformes har samlats till en
enda kategori.
Under koderna 02.01, 02.02 och 02.04 har kategorierna kött med ben, kött utan ben och
köttfärs utgått.
Under koderna 03.01,03.02, 03.03 och 03.04 har kategorierna mottagliga och inte mottagliga
samt urtagna och inte urtagna utgått.
Under koderna 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05 och 04.06 har kategorierna HTSTbehandling, kombinerad HTST-behandling, sterilisering och UHT-behandling utgått och
ersätts av en enda kategori för HTST-behandling, sterilisering och UHT-behandling. Under
kod 04.10 har kategorin ”råvara till framställning av kollagen och gelatin” utgått.
Koden 051199 omfattar nu alla produkter som tidigare hörde till 05119990, utom embryon,
ägg och sperma. För dessa tre produkter har koden 05119990 bevarats, utom för sperma av
nötkreatur, som fortfarande hör till 051110.
Koden 15.22 har utgått.

III.3.2 Nya koder
Koden 2835 har införts för kalciumfosfater.
Under koderna 05.05, 05.06, 05.11.99 och 05.11.91 har en ny kategori ”råvara till
framställning av kollagen och gelatin” skapats.
Under koderna 05.11.99 och 05.11.91 och kapitel 15 har kategorierna ”blodprodukter” samt
”biprodukter avsedda att användas som livsmedel eller för tekniska ändamål” skapats.
Under koderna 16.01 och 16.02 har kategorierna ”köttberedning” samt ”köttprodukter”
skapats.
Under koden 31.01 har kategorierna ”bearbetad naturgödsel” och ”obearbetad naturgödsel”
skapats.
Under kapitel 35 har kategorierna ”biprodukter” och ”produkter för konsumtion” skapats.
III.4 Numrering av myndigheterna
Alla myndigheter betecknas hädanefter med en alfanumerisk kod. De två första siffrorna i
varje enhet har ersatts med ISO-koden för varje medlemsstat.
En åttonde siffra har lagts till för att man med bokstaven V ska kunna åtskilja de officiella
privata veterinärerna i de länder som önskar ge dem tillgång till TRACES.
III.5 Typ av förpackning
Typen av förpackning i rubrikerna INTRA I.24 och CVEDP 12 anges hädanefter med hjälp av
en rullgardinsmeny.
INTRA

CVEDP

BILAGA

0104 10:

Levande får

0104 20:

Levande getter

0106 19:

Andra däggdjur än under 0101, 0102, 0103, 0104, 010611 och 010612

0106 39 :

Andra fåglar än under 0105, 010631 och 010632

0106 90:

Andra landlevande djur än däggdjur, fåglar och reptiler

0511 99 90:

Andra slag av sperma än under 051110, embryon, ägg

0208 10:

Kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta, av kanin och hare

0208 30:

Kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta, av primater

0208 40:

Kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta, av valar, delfiner
och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); av manater och dugonger
(däggdjur av ordningen Sirenia)

0208 50:

Kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta, av reptiler
(inbegripet ormar och sköldpaddor)

0208 90:

Kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta, av andra slag än
under koderna 0201 till 020850

0307 91:

Andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur och blötdjur, levande, färska eller
kylda

0307 99:

Andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur och blötdjur, frysta, torkade, saltade
eller i saltlake; mjöl, och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur,
lämpliga som livsmedel

0511 99:

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda
djur enligt kapitel 1, olämpliga som livsmedel

2106 90:

Ostfondue och livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans

2309 90:

Andra beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur än under
230910

