Guide til TRACES INTRA certifikatet, Del 1:
Sådan udfylder du boksene I.12, I.14 og I.15
Det er vigtigt, at boksene I.12, I.14 og I.15 udfyldes korrekt. Oplysningerne herfra
overføres fx automatisk til logbogen, både den version, som automatisk genereres i
TRACES, og den der kan udfyldes i Eksportportalen.
Boks I.12 - Oprindelsessted/Fangstplads
Her skal du altid indsætte den organisation, som svarer til det sted, hvor dyrene synes.
Det skyldes, at myndigheden, som er ansvarlig for den indsatte organisation, har den
administrative rettighed i forhold til at færdiggøre certifikatet i TRACES. Når boks
I.12 udfyldes, indsættes oplysninger i boks I.3 og I.4 om kompetente myndigheder
automatisk. Indsættes en anden organisation end dyrenes synssted, vil det af tekniske årsager ikke nødvendigvis være muligt for embedsdyrlægen at søge dit certifikat
frem i systemet, når det skal færdiggøres i TRACES.
Hvis der er tale om produkter, fx avlsmateriale, skal du angive den sædopsamlingsstation eller sædbank, hvorfra forsendelsen afsendes eller det embryoteam, som har
udtaget embryonerne.
Boks I.14 - Indladningssted
Indladningsstedet svarer til afgangsstedet, som det er defineret i Forordning 1/2005
(Transportforordningen). Det vil sige, at den organisation, som du skal indsætte her,
når det drejer sig om levende dyr, kan være:


Besætningen, såfremt der er tale om en direkte eksport (her skal organisationen i
hhv. boks I.12 og I.14 være den samme).



Besætningen, når der er mere end 100 km fra besætningen til samlestedet, hvor
dyrene synes.



Samlestedet, men kun når der er mindre end 100 km fra besætningen til samlestedet.



Samlestedet, når dyrene hviler i mindst 6 timer inden tidspunktet for afgangen
fra samlestedet.

Boks I.14 skal ikke udfyldes, hvis der er tale om produkter.
Boks I.15 - Dato og klokkeslæt for afgang
Dato og klokkeslæt for afgang fra afgangsstedet svarer til det tidspunkt, hvor forsendelsen starter. Det vil sige det tidspunkt, hvor det forventes at første dyr læsses på
transportmidlet. Er der tale om en forsendelse af lang varighed, regnes afgangstidspunktet fra afgangsstedet dog først fra det tidspunkt, når pålæsningen er tilendebragt.
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Hvis dyrene fx synes på et samlested, men stammer fra en besætning, der ligger mere
end 100 km væk fra samlestedet, og dyrene ikke hviler i 6 timer på samlestedet, er
besætningen afgangssted, og derfor skal afgangstidspunktet svare til tidspunktet for
afgangen fra besætningen og ikke fra samlestedet, evt. medregnet pålæsningen, hvis
der er tale om en forsendelse under 8 timer.
Vær opmærksom på reglerne vedrørende udsættersøer. Her kan afgangstidspunktet
max. være 2 timer efter søernes ankomst til samlestedet.
Felterne skal også udfyldes, hvis der er tale om udførsel af produkter.
Kontakt og mere information
For mere information om TRACES, se mere her på Fødevarestyrelsens hjemmeside:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/Sider/forside.aspx

Husk, at du kan tilmelde dig Fødevarestyrelsens Nyhedsbrev om TRACES, og få mere
information om TRACES, opdateringer og nye vejledning mv. på:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Abonnement/Sider/Forside.aspx
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