
RICHTLIJN 2005/26/EG VAN DE COMMISSIE

van 21 maart 2005

tot vaststelling van een lijst van voedselingrediënten of stoffen die tijdelijk worden geschrapt uit
bijlage III bis bij Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap,

Gelet op Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpas-
sing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en
presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor ge-
maakte reclame (1), en met name op artikel 6, lid 11, tweede
alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bijlage III bis bij Richtlijn 2000/13/EG bevat een lijst van
voedselingrediënten die op het etiket moeten worden
vermeld, aangezien zij bij gevoelige personen ongewenste
effecten kunnen veroorzaken.

(2) Overeenkomstig Richtlijn 2000/13/EG kan de Commissie
bepaalde ingrediënten of producten van deze ingrediën-
ten tijdelijk uit bijlage III bis bij genoemde richtlijn
schrappen, terwijl de voedselproducenten of hun vereni-
gingen wetenschappelijk onderzoek verrichten om vast te
stellen of deze ingrediënten of producten voldoen aan de
voorwaarden om definitief uit genoemde bijlage te wor-
den geschrapt.

(3) De Commissie ontving 27 aanvragen inzake 34 ingre-
diënten of producten ervan, waarvan er 32 binnen het
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen en waarvoor
tevens bij de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
(EFSA) een aanvraag om wetenschappelijk advies is inge-
diend.

(4) Gebaseerd op door de aanvragers verstrekte informatie en
andere beschikbare gegevens heeft de EFSA vastgesteld
dat bepaalde producten of ingrediënten niet waarschijn-
lijk of niet zeer waarschijnlijk tot ongewenste effecten bij
gevoelige personen zullen leiden. In andere gevallen kon
de EFSA niet tot een vaste conclusie komen, hoewel geen
melding is gemaakt van gerapporteerde gevallen.

(5) Producten of ingrediënten die aan deze voorwaarden vol-
doen, moeten daarom tijdelijk uit bijlage III bis bij Richt-
lijn 2000/13/EG worden geschrapt,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De ingrediënten of stoffen in de bijlage bij deze richtlijn worden
tot en met 25 november 2007 geschrapt uit bijlage III bis bij
Richtlijn 2000/13/EG.

Artikel 2

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 21 september de nodige
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en
bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen
de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede,
alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die
bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 25 november 2005.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belang-
rijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de dag volgende op die van
haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2005.

Voor de Commissie
Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie
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(1) PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2003/89/EG (PB L 308 van 25.11.2003, blz. 15).



BIJLAGE

Lijst van voedselingrediënten of stoffen die tijdelijk worden geschrapt uit bijlage III bis bij Richtlijn 2000/13/EG
van het Europees Parlement en de Raad

Ingrediënten Producten daarvan afgeleid die tijdelijk worden geschrapt

Glutenbevattende granen — glucosestroop op basis van tarwe, m.i.v. dextrose (1)

— maltodextrinen op basis van tarwe (1)

— glucosestroop op basis van gerst

— granen gebruikt voor sterk alcoholische dranken

Eieren — lysozym (geproduceerd uit eieren) gebruikt in wijn

— albumine (geproduceerd uit eieren) gebruikt als klaringsmiddel in wijn en cider

Vis — visgelatine gebruikt als drager voor vitaminen en smaakstoffen

— visgelatine of vislijm gebruikt als klaringsmiddel in bier, cider en wijn

Soja — volledig geraffineerd(e) sojaolie en -vet (1)

— natuurlijke gemengde tocoferolen (E306), natuurlijk D-alfa-tocoferol, natuurlijk D-
alfa-tocoferolacetaat, natuurlijk D-alfa-tocoferolsuccinaat van soja

— fytosterolen en fytosterolesters van plantaardige oliën van soja

— fytostanolesters geproduceerd uit fytosterolen van plantaardige oliën van soja

Melk — wei gebruikt in distillaten voor sterk alcoholische dranken

— lactitol

— melk- (caseïne) producten gebruikt als klaringsmiddel in cider en wijnen

Noten — noten gebruikt in distillaten voor sterk alcoholische dranken

— noten (amandelen, walnoten) gebruikt (als smaakstof) in sterk alcoholische dranken

Selderij — olie van selderijblad en -zaad

— oleohars van selderijzaad

Mosterd — mosterdolie

— mosterdzaadolie

— mosterdzaadoleohars

(1) en producten daarvan, voorzover het proces dat zij hebben ondergaan naar verwachting niet zal leiden tot een grotere allergeniciteit
dan de EFSA in het desbetreffende uitgangsproduct heeft vastgesteld.
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