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VERORDENING (EG) Nr. 445/2004 VAN DE COMMISSIE
van 10 maart 2004
tot wijziging van bijlage I van Richtlijn 92/118/EEG van de Raad wat betreft darmen van dieren,
reuzel en gesmolten vet en konijnenvlees en vlees van gekweekt wild
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Ten behoeve van de duidelijkheid van de communautaire
wetgeving is het passend dat de werkingssfeer van Richtlijn 92/118/EEG verder wordt verduidelijkt.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(5)

Richtlijn 92/118/EEG moet derhalve dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

Gelet op Richtlijn 92/118/EEG van de Raad van 17 december
1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de
Gemeenschap van producten waarvoor ten aanzien van deze
voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt
als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG,
en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG (1),
laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/42/EG van de
Commissie (2), en met name op artikel 15,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Overwegende hetgeen volgt:
Wijzigingen in Richtlijn 92/118/EEG
(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Richtlijn 92/118/EEG stelt communautaire regels vast
betreffende de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de
Gemeenschap van producten van dierlijke oorsprong.

Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling
van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 808/2003 van
de Commissie (4), stelt communautaire regels vast voor
niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke
producten.

Richtlijn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 21 oktober 2002 tot wijziging van de Richtlijnen 90/425/EEG en 92/118/EEG van de Raad met
betrekking tot de gezondheidsvoorschriften voor dierlijke bijproducten (5) heeft Richtlijn 92/118/EEG op
significante wijze gewijzigd, met name om de werkingssfeer daarvan te beperken zodat zij alleen betrekking
heeft op voor menselijke consumptie bestemde dierlijke
producten en ziekteverwekkers.
PB L
PB L
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62 van 15.3.1993, blz. 49.
13 van 18.1.2003, blz. 24.
273 van 10.10.2002, blz. 1.
117 van 13.5.2003, blz. 1.
315 van 19.11.2002, blz. 14.

1. De titel van hoofdstuk 2 van bijlage I van Richtlijn 92/
118/EEG wordt vervangen door:
„Voor menselijke consumptie bestemde darmen van
dieren”.
2. De titel van hoofdstuk 9 van bijlage I van Richtlijn 92/
118/EEG wordt vervangen door:
„Voor menselijke
gesmolten vet”.

consumptie

bestemde

reuzel

en

3. De titel van hoofdstuk 11 van bijlage I van Richtlijn 92/
118/EEG wordt vervangen door:
„Voor menselijke consumptie bestemd konijnenvlees en
vlees van gekweekt wild”.

Artikel 2
Inwerkingtreding en toepasselijkheid
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 2004.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 maart 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

