
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. július 25.)

a Betainnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként vagy új
élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának megtagadásáról

(az értesítés a C(2005) 2770. számú dokumentummal történt)

(Csak a finn és a svéd nyelvű szöveg hiteles)

(2005/580/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerző-
désre,

tekintettel az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről
szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1) 2003. január 24-én a Finnfeeds Finland Ltd. kérte Finn-
ország illetékes hatóságainál a betain új élelmiszerként
vagy új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba
hozatalának engedélyezését.

(2) 2003. július 3-án Finnország illetékes hatóságai közzé-
tették előzetes értékelő jelentésüket.

(3) Előzetes értékelő jelentésükben a finnországi illetékes
hatóságok arra a következtetésre jutottak, hogy a betain
forgalomba hozható.

(4) A Bizottság 2003. augusztus 18-án minden tagállamnak
továbbította az előzetes értékelő jelentést.

(5) A 258/97/EK rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében
meghatározott 60 napos időszak alatt az említett előírá-
snak megfelelően indokolt kifogásokat emeltek a betain
forgalomba hozatalával szemben.

(6) Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság a betain új
élelmiszerként való felhasználására vonatkozó kérelemről
szóló, 2005. február 22-én közzétett véleményében (2)
arra a következtetésre jutott, hogy a betain kérelmező
által javasolt felhasználása nem biztonságos.

(7) Mivel nem sikerült bebizonyítani, hogy a termék megfelel
a 258/97/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében
foglalt követelményeknek, a termék nem hozható forga-
lomba a közösségi piacon.

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság
véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A betain nem hozható forgalomba a közösségi piacon élelmi-
szerként vagy élelmiszer-összetevőként.

2. cikk

E határozat címzettje a Finnfeeds Finland Ltd, Sokeritehtaantie
20, FI-02460 Kantvik.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 25-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

HU2005.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 199/89

(1) HL L 43., 1997.2.14., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel
(HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2) A vélemény az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság honlapján
belül a diétás termékek, táplálkozás és allergiák tudományos testüle-
tének weboldalán található meg.


