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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1774/2002 frá 3. október 2002 um heilbrigðisreglur um 
aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis (1), 
einkum 3. mgr. 29. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð 1774/2002 er mælt fyrir um kröfur vegna 
innflutnings til Bandalagsins á blóðafurðum og öðrum 
aukaafurðum úr dýrum í tæknilegum tilgangi, þ.m.t. 
til lyfjafræðilegrar notkunar. Aðildarríkjunum ber að 
leyfa innflutning þessara aukaafurða ef þær uppfylla 
viðeigandi kröfur sem mælt er fyrir um í IV. eða XI. kafla 
VIII. viðauka við þá reglugerð.

2) Í reglugerð (EB) nr. 1774/2002 er kveðið á um að 
aukaafurðirnar verði að vera frá þriðja landi eða hluta 
þriðja lands sem er tilgreint í skrá í VI. hluta XI. viðauka 
við þá reglugerð. Japan er ekki tilgreint í þeim VI. hluta 
XI. viðauka.

3) Lögbært yfirvald í Japan (ráðuneyti landbúnaðar, 
skógræktar og sjávarútvegs, deild fyrir heilbrigði dýra 
og öryggi dýraafurða) hefur látið framkvæmdastjórninni 
í té nauðsynlegar ábyrgðir fyrir því að unnt sé að útvega 
blóðafurðir og aðrar aukaafurðir til tæknilegra nota frá 
Japan og senda til Bandalagsins í samræmi við viðeigandi 
innflutningskröfur. Einkum hefur Japan samþykkt og 
skráð viðeigandi stöðvar í samræmi við 5. mgr. 29. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1774/2002.

4) Því er rétt að bæta Japan við í VI. hluta XI. viðauka.

5) Einnig er rétt að breyta VI. hluta XI. viðauka til að nota 
sama hugtakaforða og í XI. kafla VIII. viðauka við sömu 
reglugerð.

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið 
og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Breyting á reglugerð (EB) nr. 1774/2002

Í stað VI. hluta XI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 
komi eftirfarandi:

„VI. HLUTI

Skrá yfir þriðju lönd sem aðildarríkin geta 
heimilað innflutning frá á aukaafurðum úr dýrum 
og blóðafurðum (að undanskildum blóðafurðum úr 
dýrum af hestaætt) í tæknilegum tilgangi, þ.m.t. í lyf 
(heilbrigðisvottorð í C-lið 4. kafla og B-lið 8. kafla)

A. Blóðafurðir:

1. Blóðafurðir úr hóf- og klaufdýrum:

 Þau þriðju lönd eða hlutar þriðju landa, sem eru 
tilgreind í 1. hluta II. viðauka við ákvörðun ráðsins 
79/542/EBE, þaðan sem innflutningur á öllum 
flokkum nýs kjöts af viðkomandi dýrategund er 
leyfður og eftirfarandi lönd:

— (JP) Japan,

2. Blóðafurðir úr öðrum dýrategundum:

 Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í 1. hluta II. 
viðauka við ákvörðun ráðsins 79/542/EBE og 
eftirfarandi lönd:

— (JP) Japan.

REGLUGERÐ FRAmKvæmdASTjóRNARINNAR (EB) nr. 416/2005

frá 11. mars 2005

um breytingu á XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar 
innflutning frá japan á tilteknum aukaafurðum úr dýrum í tæknilegum tilgangi (*)

 

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 66, 12.3.2005, bls. 10. Hennar var 
getið  í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 136/2007 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, p. 55.

(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 93/2005 (Stjtíð. ESB L 19, 
21.1.2005, bls. 34).
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B. Aukaafurðir úr dýrum til lyfjafræðilegrar notkunar:

 Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í 1. hluta II. viðauka 
við ákvörðun ráðsins 79/542/EBE, í viðaukanum við 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/85/EBE°(*) 
eða í I. viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2000/585/EB°(**) og eftirtalin lönd:

— (JP) Japan,

— (PH) Filippseyjar og

— (TW) Taívan.

C. Aukaafurðir úr dýrum í tæknilegum tilgangi öðrum en 
til lyfjafræðilegrar notkunar:

 

 Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í 1. hluta II. 
viðauka við ákvörðun ráðsins 79/542/EBE, þaðan sem 
innflutningur á þeim flokki nýs kjöts af viðkomandi 
tegundum er leyfður, sem eru tilgreind í viðaukanum 
við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/85/EBE 
eða I. viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2000/585/EB.

___________
(*) Stjtíð. EB L 44, 17.2.1994, bls. 31.
(**) Stjtíð. EB L 251, 6.10.2000, bls. 1.“ 

2. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 11. mars 2005.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Markos KYPRIANOU

 framkvæmdastjóri.

____________


