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►B

DYREKTYWA KOMISJI
z dnia 20 stycznia 2004 r.
wprowadzająca odstępstwo od dyrektywy 2001/15/WE w sprawie odroczenia stosowania zakazu
handlu w odniesieniu do niektórych produktów
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 15 z 22.1.2004, str. 31)
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Dyrektywa Komisji 2007/26/WE z dnia 7 maja 2007 r.
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▼B
DYREKTYWA KOMISJI
z dnia 20 stycznia 2004 r.
wprowadzająca odstępstwo od dyrektywy 2001/15/WE w sprawie
odroczenia stosowania zakazu handlu w odniesieniu do niektórych
produktów
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 89/398/EWG z dnia 3 maja
1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich
odnoszących się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje,
(1)

Dyrektywa Komisji 2001/15/WE z dnia 15 lutego 2001 r.
w sprawie substancji,
które mogą być dodawane
w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego (2) określa niektóre
grupy substancji i wymienia dla każdej z nich substancje
chemiczne, które mogą zostać użyte przy produkcji środków
spożywczych dla szczególnych potrzeb żywieniowych. Zgodnie
ze wspomnianą dyrektywą Państwa Członkowskie muszą
zabronić od 1 kwietnia 2004 r. obrotu produktami niezgodnymi
z dyrektywą.

(2)

W czasie, gdy przyjmowano dyrektywę 2001/15/WE niektóre
dodatki dodawane w szczególnych celach odżywczych do niektórych środków spożywczych w celu szczególnych potrzeb żywieniowych, wprowadzone do obrotu w niektórych Państwach
Członkowskich, nie mogły zostać zawarte w załączniku do tej
dyrektywy, ponieważ nie były jeszcze ocenione przez Naukowy
Komitet ds. Żywności (SCF).

(3)

W czasie gdy przeprowadzana jest ocena tych substancji przez
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ich stosowanie
w produktach wprowadzonych do obrotu przed wejściem w życie
niniejszej dyrektywy powinno być w dalszym ciągu dozwolone.

(4)

Data 1 kwietnia 2004 r. przewidziana w art. 3 lit. b) dyrektywy
2001/15/WE powoduje, iż konieczna jest niezwłoczna transpozycja niniejszej dyrektywy.

(5)

Z tego względu konieczne jest wprowadzenie odstępstwa od
dyrektywy 2001/15/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią
Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
W drodze odstępstwa od art. 3 akapit 2 lit. b) dyrektywy 2001/15/WE
Państwa Członkowskie mogą, w zakresie w jakim stosuje się wymagania art. 1 ust. 1 akapit 1 tej dyrektywy i do dnia ►M1 31 grudnia
2009 r., ◄ Państwa Członkowskie mogą w dalszym ciągu zezwalać na
(1) Dz.U. L 186 z 30.6.1989, str. 27. Dyrektywa zmieniona ostatnio rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1882/2003/WE (Dz.U. L 284
z 31.10.2003, str. 1).
(2) Dz.U. L 52 z 22.2.2001, str. 19.
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obrót na swoim terytorium produktami zawierającymi substancje
wymienione w załączniku do niniejszej dyrektywy, pod warunkiem że:
a) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności nie wyda nieprzychylnej opinii w sprawie użycia substancji do produkcji żywności
dla szczególnych potrzeb żywieniowych, o której mowa
w dyrektywie 2001/15/WE,
b) Przedmiotowa substancja jest używana do produkcji jednego lub
więcej środków spożywczych dla szczególnych potrzeb żywieniowych będących w obrocie we Wspólnocie w dniu wejścia w życie
niniejszej dyrektywy.
Artykuł 2
1.
Państwa Członkowskie wprowadzą w życie najpóźniej do dnia
31 marca 2004 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne
niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie
niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.
Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej
publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są
przez Państwa Członkowskie.
2.
Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych
przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych
niniejszą dyrektywą.
Artykuł 3
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Państw Członkowskich.
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ZAŁĄCZNIK
SUBSTANCJE KTÓRE MOGĄ BYĆ DODAWANE W SZCZEGÓLNYCH
CELACH
ODŻYWCZYCH
DO
ŚRODKÓW
SPOŻYWCZYCH
SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, O KTÓRYCH
MOWA W DYREKTYWIE 2001/15/WE
Kategoria 1. Witaminy
WITAMINA E
— Bursztynian D-alfa-tokoferolu polietylen glikolu 1000
Kategoria 2. Minerały
BOR
— kwas borowy
— boran sodu
WAPŃ
— chelat aminokwasowy
— pidolat
CHROM
— chelat aminokwasowy
MIEDŹ
— chelat aminokwasowy
ZELAZO
— wodorotlenek żelaza
— pidolat żelaza
— chelat aminokwasowy
SELEN
— wzbogacone drożdże
MAGNEZ
— chelat aminokwasowy
— pidolat
MANGAN
— chelat aminokwasowy
CYNK
— chelat aminokwasowy

