
A BIZOTTSÁG 2006/37/EK IRÁNYELVE

(2006. március 30.)

a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének bizonyos anyagok felvétele
tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabá-
lyok közelítéséről szóló, 2002. június 10-i 2002/46/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke
(5) bekezdésére,

az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal folytatott konzultá-
ciót követően,

mivel:

(1) A 2002/46/EK irányelv meghatározza az étrend-kiegé-
szítők előállításához felhasználható vitaminokat és
ásványi anyagokat, valamint ezek formáját.

(2) Célszerű a 2002/46/EK irányelv mellékleteibe felvenni
azokat a vitaminokat és ásványi anyagokat, amelyeket
az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (a továb-
biakban: a Hatóság) értékelt, és e tudományos értékelés
kedvező volt.

(3) A Hatóság a közelmúltban kedvező tudományos értéke-
lést adott és tett közzé néhány vitaminról és ásványi
anyagról.

(4) Helyénvaló a „folsav” kategória-rovatcím helyettesítése a
folát egyéb formáinak a 2002/46/EK irányelv II. mellék-
letébe való felvételének figyelembevétele érdekében.

(5) A 2002/46/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani
kell.

(6) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2002/46/EGK irányelv II. melléklete az ezen irányelv mellék-
letében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rende-
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2007. április
30-ig megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz
az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendel-
kezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hiva-
talos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A
hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak
azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által
szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzété-
telét követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

HUL 94/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.1.

(1) HL L 183., 2002.7.12., 51. o.



MELLÉKLET

A 2002/46/EK irányelv II. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az A. szakasz (Vitaminok) a következőképpen módosul:

a) a rovatcím „10. FOLSAV” helyébe a „10. FOLÁT” lép;

b) a 10. rovat (FOLÁT) a következő sorral egészül ki:

„b) kálcium-L-metil-folát”.

2. A B. szakasz (Ásványi anyagok) a réz-karbonát előtt a következővel egészül ki:

„vas-biszglicinát”.
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