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Datum:
2019-12-06

Nytt system för att anmäla import av levande djur och
animaliska produkter
Den 14 december 2019 stänger TRACES modulen import och all import av levande
djur och animaliska biprodukter ska istället anmälas via det nya EU-gemensamma
systemet TRACES NT. Du kan dock redan nu anmäla dina importer i systemet.
Skapa EU-login och få tillgång till TRACES NT
För att få tillgång till TRACES NT krävs ett EU-login. Följ nedanstående instruktioner
för hur du får ett EU log in och även tillgång till TRACES NT. Om du redan har ett
EU-login så gå direkt till punkt 2.

1. Skapa ett EU login. Klicka på följande länk, välj skapa ett konto och fyll i
uppgifterna: https://webgate.ec.europa.eu/cas/login

När du har tryckt på knappen Skapa konto skickas ett mail till den e-postadress du
har registrerat. Där klickar du på bifogad länk och skapar ditt lösenord. Detta
måste du göra inom 1,5 timme från det att du får mailet.
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För utförlig information på engelska om hur man skapar ett EU-login gå till:
https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesntwebhelp/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

2. Få tillgång till TRACES NT. Gå till https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
och klicka på Logga in på TRACES NT. Välj roll. Importörer och lastansvarig
väljer Operatör.

Välj Land, Avsnitt och Typ av aktivitet från rullistan. Lastansvarig (speditör)
väljer Lastansvarig under ”Avsnitt” och Ansvarig för lasten under ”Aktivitet”. Är
du importör väljer du på liknande sätt de val som är aktuella för ditt företag
(nedanstående illustrerar endast ett urval av alla val som kan göras i systemet):
Importör av levande djur:

Foderföretag:
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Under riskkategorier väljer du vilka kategorier av ABP som du handhar och
har godkännande för:

Företag som tar in vegetabilier som omfattas av skyddsbeslut (ex. Jordnötter till
fåglar från vissa utpekade länder):

Efter att du har gjort dina val ska du specificera vilken myndighet som du tillhör,
vanligtvis innebär detta att du väljer den gränskontrollstation som du har kontakt
med mest. Detta behöver du göra för att du som operatör måste valideras av en
ansvarig myndighet. Observera att detta val inte utesluter att du har kontakt med
någon av de andra gränskontrollstationerna i Europa.
Du kan skriva in din organisations/företagets namn och klicka på ”Sök”. Resultatet
syns i en tabell under. Markera rutan till höger om den organisation du tillhör och
klicka sedan på ”Begär tillstånd”. Det kommer nu att komma upp ett pop-up
fönster där du kan lägga in frivillig information så som meddelande gällande din
ansökan, kontaktuppgifter för mejl och telefon.
Viktigt! Genom att fylla i era kontaktuppgifter kan vi enkelt kontakta er
angående er sändning och ni får meddelande om status för just era
sändningar. Klicka sedan på ”Skicka begäran om tillstånd”.
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Ett grönt meddelande kommer att dyka upp längst upp på sidan som indikerar att
din ansökan har skickats iväg korrekt. Du kommer att notifieras när din ansökan
har behandlats och du har tillgång till systemet.

Ytterligare roller eller fel på din ansökan
Om du behöver ändra dina uppgifter kan du kontakta Jordbruksverket som kan hjälpa dig
vidare med dina önskemål.
Du kan alltid begära ytterligare roller genom att klicka på ”begär en ny roll” och följa
samma steg som tidigare.
Under ”Dina roller” kan du enkelt kolla statusen för dina behörigheter och se vilka du har
begärt eller vilka som är giltiga eller återkallade.

