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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 54/23
2010/EES/54/02

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2002/33/EB
frá 21. október 2002
um breytingu á tilskipunum ráðsins 90/425/EBE og 92/118/EBE að því er varðar heilbrigðiskröfur fyrir aukaafurðir úr dýrum (*)
EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum blið 4. mgr. 152. gr.,

'— „Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1774/2002 frá 3. október 2002 um heilbrigðisreglur
um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til
manneldis (Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1).“

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

2. gr.

að höfðu samráði við svæðanefndina, í samræmi við
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. sáttmálans (3),

Tilskipun 92/118/EBE er hér með breytt sem hér segir:

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1. Í 2. gr. falli e- og g-liðir brott.

1)

2)

3)

Í fjölmörgum Bandalagsgerðum er mælt fyrir um
dýraheilbrigðis- og lýðheilsuskilyrði við vinnslu og
förgun
skepnuúrgangs
og
við
framleiðslu,
markaðssetningu, viðskipti með og innflutning á
afurðum úr dýraríkinu sem ekki eru ætlaðar til
manneldis.
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1774/2002 frá 3. október 2002 um heilbrigðisreglur um
aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til
manneldis (4) kemur í stað reglna í þessum gerðum.
Til þess að taka tillit til þessara nýju reglna ber því að
breyta tilskipun ráðsins 90/425/EBE frá 26. júní 1990 um
eftirlit með dýraheilbrigði og dýrarækt í viðskiptum
innan Bandalagsins með tiltekin dýr á fæti og afurðir til
að stuðla að því að hinum innri markaði verði komið á
(5) og tilskipun ráðsins 92/118/EBE frá 17. desember
1992 varðandi kröfur um heilbrigði dýra og manna sem
hafa áhrif á viðskipti innan og innflutning til
Bandalagsins á vörum sem umræddar kröfur í sérreglum
Bandalagsins sem um getur í I. hluta viðauka A við
tilskipun 89/662/EBE, og í tilskipun 90/425/EBE hvað
varðar lifandi smitefni, gilda ekki um (6).

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

2. Ákvæðum 3. gr. er breytt sem hér segir:

a) í fyrsta undirlið falli eftirfarandi orð brott:

„og gelatín, sem ekki er ætlað til manneldis,“ og

b) eftirfarandi komi í stað annars undirliðar:

„— „ný afurð úr dýraríkinu, ætluð til manneldis, sem
leyfilegt er að markaðssetja í aðildarríkjunum eftir
daginn sem kveðið er á um í 20. gr., verði ekki
tekin inn í viðskipti eða til innflutnings fyrr en
ákvörðun hefur verið tekin í samræmi við fyrstu
málsgrein 15. gr., á grundvelli mats, ef við á í ljósi
álits vísindanefndarinnar um dýraheilbrigði, sem
komið var á fót með ákvörðun 81/651/EBE, um
raunverulega hættu á útbreiðslu alvarlegra
smitsjúkdóma sem gætu stafað af flutningi
afurðarinnar, ekki einungis fyrir þær tegundir sem
afurðin er upprunnin af heldur einnig fyrir aðrar
tegundir sem gætu borið sjúkdóminn, orðið að
sjúkdómshreiðri eða stofnað lýðheilsu í hættu,“.

Í stað sjöunda undirliðar 1. liðar í I. kafla viðauka A við
tilskipun 90/425/EBE komi eftirfarandi:
________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 315, 19.11.2002, bls. 14. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 135/2007 frá 26.
október 2007 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
nr. 19, 10.4.2008, bls. 51.
1
( ) Stjtíð. EB C 62 E, 27.2.2001, bls. 166.
2
( ) Stjtíð. EB C 193, 10.7.2001, bls. 31.
(3) Álit Evrópuþingsins frá 12. júní 2001 (Stjtíð. EB C 53, 28.2.2002, bls. 22),
sameiginleg afstaða ráðsins frá 20. nóvember 2001 (Stjtíð. EB C 45 E,
19.2.2002, bls. 66) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 13. mars 2002 (hefur
enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB).
4
( ) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1.
5
( ) Stjtíð. EB L 224, 18.8.1990, bls. 29. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun 92/118/EBE (Stjtíð. EB L 62, 15.3.1993, bls. 49).
(6) Stjtíð. EB L 62, 15.3.1993, bls. 49. Tilskipuninni var síðast breytt með
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/7/EB (Stjtíð. EB L 2, 5.1.2001,
bls. 27).

3. Í stað b-liðar 2. mgr. 10. gr. komi eftirfarandi:

„b) nema annað sé tekið fram í II. viðauka skulu afurðir
koma frá starfsstöðvum sem eru á skrá Bandalagsins
sem taka skal saman í samræmi við málsmeðferðina
sem mælt er fyrir um í 18. gr.,“.

4. Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir:

a) 1., 3. og 4. kafli falli brott,
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b) 5. kafla er breytt sem hér segir:
i.

í titlinum bætist eftirfarandi orð við:
„ætlað til manneldis“,

ii. í A-hluta falli eftirfarandi brott:
„A. þegar þær eru ætlaðar til mann- eða dýraeldis:“,
iii. B-hluti falli brott,
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Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 30. apríl
2003. Þau skulu tilkynna þ að framkvæmdastjórninni þegar í
stað. Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera
í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun
þegar þ ær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja
nánari reglur um slíka tilvísun.

c) 6. kafla er breytt sem hér segir:
i.

4. gr.

í titlinum bætist eftirfarandi orð við:
„ætlað til manneldis“,

ii. I. hluta er breytt sem hér segir:

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

— í stað A-liðar komi eftirfarandi:
5. gr.

„A. „að því er varðar viðskipti, framvísun skjals
eða vottorðs, sem kveðið er á um í tilskipun
77/99/EBE, þar sem fram kemur að kröfum
tilskipunarinnar sé fullnægt.”,

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

— í stað a-liðar í 1. lið B-liðar komi
eftirfarandi „a) að
afurðirnar
fullnægi
kröfum tilskipunar 80/215/EBE,“,

Gjört í Lúxemborg 21. október 2002.

d) II. hluti 7. kafla falli brott og
e) 8., 10. og 12.–15. kafli falli brott.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

P. COX

S. MØLLER

forseti.

forseti.

