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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 445/2004
av den 10 mars 2004
om ändring av bilaga I till rådets direktiv 92/118/EEG beträffande djurtarmar, ister och utsmält fett
samt kaninkött och kött av hägnat vilt
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/118/EEG av den 17
december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom
gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav
i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I
till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv
90/425/EEG (1), senast ändrat genom kommissionens beslut
2003/42/EG (2), särskilt artikel 15 andra stycket i detta, samt
för import till gemenskapen av sådana produkter, och

(4)

För att gemenskapslagstiftningen skall bli tydligare bör
tillämpningsområdet för direktiv 92/118/EEG ytterligare
klargöras.

(5)

Direktiv 92/118/EEG bör därför ändras i enlighet
härmed.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
av följande skäl:
Ändringar i direktiv 92/118/EEG
(1)

I direktiv 92/118/EEG fastställs gemenskapsregler för
djurhälso- och hygienkrav för handeln inom och
importen till gemenskapen av produkter av animaliskt
ursprung.

1. Rubriken på kapitel 2 i bilaga I till direktiv 92/118/EEG
skall ersättas med följande:
”Djurtarmar som är avsedda att användas som livsmedel”.
2. Rubriken på kapitel 9 i bilaga I till direktiv 92/118/EEG
skall ersättas med följande:

(2)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är
avsedda att användas som livsmedel (3), senast ändrad
genom kommissionens förordning (EG) nr 808/2003 (4),
fastställs gemenskapsregler för animaliska produkter som
inte är avsedda att användas som livsmedel.

”Ister och utsmält fett som är avsett att användas som livsmedel”.
3. Rubriken på kapitel 11 i bilaga I till direktiv 92/118/EEG
skall ersättas med följande:
”Kaninkött och kött av hägnat vilt som är avsett att
användas som livsmedel”.

(3)

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

Direktiv 92/118/EEG har ändrats på väsentliga punkter
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/
EG av den 21 oktober 2002 om ändring av rådets
direktiv 90/425/EEG och 92/118/EEG beträffande
hälsokraven för animaliska biprodukter (5), bland annat
för att begränsa tillämpningsområdet så att detta enbart
omfattar animaliska produkter som är avsedda att
användas som livsmedel och patogener.
EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.
EGT L 13, 18.1.2003, s. 24.
EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.
EUT L 117, 13.5.2003, s. 1.
EGT L 315, 19.11.2002, s. 14.

Artikel 2
Ikraftträdande och tillämpning
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2004.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 mars 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

