
A BIZOTTSÁG 2005/63/EK IRÁNYELVE

(2005. október 3.)

a 2005/26/EK irányelvet helyesbítő, 2000/13/EK irányelv IIIa. mellékletének hatálya alól ideiglenesen
kizárandó élelmiszer-összetevők és -alapanyagok jegyzékének megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámo-
zására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló,
2000. március 20-i 2000/13/EK parlamenti és tanácsi irány-
elvre (1) és különösen annak 6. cikke (11) bekezdésére,

mivel:

(1) A Bizottság 2005/26/EK irányelve (2) az Európai Élelmi-
szer-biztonsági Hatóság véleményét követően létrehozta a
2000/13/EK irányelv IIIa. mellékletének hatálya alól
ideiglenesen kizárandó élelmiszer-összetevők és -alap-
anyagok jegyzékét.

(2) Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság a 2004.
december 2-i véleményében arra a következtetésre jutott,
hogy a vitaminok és karotenoidok hordozójaként hasz-
nált halenyv nem vált ki komolyabb allergiás reakciót.

(3) A 2005/26/EK irányelv mellékletének jegyzékéből a karo-
tenoidot tévedésből kihagyták, következésképpen fel kell
venni a jegyzékbe,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2005/26/EK irányelv mellékletének második oszlopában a
hetedik francia bekezdés helyébe a következő francia bekezdés
lép:

„— Vitaminok és karotenoidok előállítására, illetve zamat-
anyagok hordozójaként használt halenyv.”

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2005. december 3-ig elfogadják
és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel-
kezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irány-
elvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint a
rendelkezések és az irányelv közötti megfelelési táblázatot hala-
déktalanul eljuttatják a Bizottsághoz.

Ezeket a rendelkezéseket 2005. november 25-től alkalmazzák.

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

(2) A tagállamok eljuttatják a Bizottsághoz nemzeti joguk
azon legfontosabb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv
hatálya alá tartozó területen fogadnak el.

3. cikk

Ezen irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. október 3-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU
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