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DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 445/2004
z dnia 10 marca 2004 r.
zmieniające załącznik I do dyrektywy Rady 92/118/EWG w odniesieniu do tusz zwierzęcych,
słoniny i wytopionych tłuszczów oraz mięsa króliczego i mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych
przez człowieka
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia
1992 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia
publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty
produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 89/662/EWG oraz, w
zakresie czynników chorobotwórczych, do dyrektywy
90/425/EWG (1), ostatnio zmienioną decyzją Komisji
2003/42/WE (2), w szczególności jej drugi akapit art. 15,

(5)

Dyrektywa 92/118/EWG powinna zostać odpowiednio
zmieniona.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu
zgodne są z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE

Artykuł 1
Zmiany do dyrektywy 92/118/EWG

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Dyrektywa 92/118/EWG ustanawia zasady wspólnotowe
dotyczące warunków zdrowotnych zwierząt i zdrowia
publicznego regulujących handel i przywóz do Wspólnoty produktów pochodzenia zwierzęcego.
Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do
spożycia przez ludzi (3) zmienione ostatnio rozporządzeniem Komisji (WE) nr 808/2003 (4) przedstawia zasady
wspólnotowe dla produktów zwierzęcych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

1. W załączniku I do dyrektywy 92/118/EWG tytuł
rozdziału 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Tusze zwierzęce przeznaczone do spożycia przez ludzi.”.

2. W załączniku I do dyrektywy 92/118/EWG tytuł
rozdziału 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„Słonina oraz wytopione tłuszcze przeznaczone
spożycia przez ludzi.”.

do

Dyrektywa 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 21 października 2002 r. zmieniająca dyrektywy Rady 90/425/EWG i 92/118/WE w odniesieniu do
wymagań zdrowotnych wobec produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego (5) znacząco zmieniła dyrektywę 92/118/EWG, w szczególności w celu ograniczenia
jej zakresu zastosowania jedynie do produktów zwierzęcych przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz czynników chorobotwórczych.

3. W załączniku I do dyrektywy 92/118/EWG tytuł
rozdziału 11 otrzymuje następujące brzmienie:

W celu zapewnienia przejrzystości wspólnotowego
prawodawstwa wskazane jest dalsze doprecyzowanie
zakresu zastosowania dyrektywy 92/118/EWG.

Artykuł 2

Dz.U. L
Dz.U. L
Dz.U. L
Dz.U. L
Dz.U. L

62 z 15.3.1993, str. 49.
13 z 18.1.2003, str. 24.
273 z 10.10.2002, str. 1.
117 z 13.5.2003, str. 1.
315 z 19.11.2002, str. 14.

„Mięso królicze i mięso zwierząt dzikich utrzymywanych
przez człowieka przeznaczone do spożycia przez ludzi.”.

Wejście w życie i stosowanie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 10 marca 2004 r.
W imieniu Komisji
David BYRNE

Członek Komisji

