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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 25. července 2005,
kterým se zamítá uvádění betainu na trh jako nové potraviny nebo nové složky potravin podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97
(oznámeno pod číslem K(2005) 2770)
(Pouze finské a švédské znění je závazné)

(2005/580/ES)
(6)

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách
a nových složkách potravin (1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

Ve stanovisku ze dne 22. února 2005 k žádosti ohledně
použití betainu jako nové potraviny v EU (2) došel
Evropský úřad pro bezpečnost potravin k závěru, že
bezpečnost betainu v případě zamýšleného použití
navrhovaného žadatelem nebyla stanovena.

(7)

Jelikož se neprokázalo, že výrobek vyhovuje kritériím
stanoveným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97,
neměl by být uveden na trh Společenství.

vzhledem k těmto důvodům:

(8)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví
zvířat,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Dne 24. ledna 2003 předložila společnost Finnfeeds
Finland Ltd příslušným orgánům Finska žádost
o uvedení betainu na trh jako nové potraviny nebo
nové složky potravin.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

(2)

Dne 3. července 2003 vydaly příslušné orgány Finska
zprávu o prvním posouzení.

Betain nesmí být uveden na trh Společenství jako potravina
nebo složka potravin.

(3)

Ve zprávě o prvním posouzení došly příslušné orgány
Finska k závěru, že betain lze uvést na trh.

(1)

(4)

(5)

Dne 18. srpna 2003 Komise zaslala zprávu o prvním
posouzení všem členským státům.
Před uplynutím 60 denní lhůty stanovené v čl. 6 odst. 4
nařízení (ES) č. 258/97 byly v souladu s uvedeným ustanovením vzneseny odůvodněné námitky proti uvedení
betainu na trh.

(1) Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

Článek 1

Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno společnosti Finnfeeds Finland Ltd,
Sokeritehtaantie 20, FI-02460 Kantvik.
V Bruselu dne 25. července 2005.
Za Komisi
Markos KYPRIANOU

člen Komise

(2) Stanovisko lze nalézt na internetové stránce vědecké komise pro
dietetické výrobky, výživu a alergie při Evropském úřadu pro
bezpečnost potravin.

