
RICHTLIJN 2005/63/EG VAN DE COMMISSIE

van 3 oktober 2005

houdende rectificatie van Richtlijn 2005/26/EG wat betreft de 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,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Na advies van de Europese Autoriteit voor voedselveilig-
heid (EFSA) is bij Richtlijn 2005/26/EG van de Commis-
sie (2) de lijst vastgesteld van de voedselingrediënten of
stoffen die tijdelijk worden geschrapt uit bijlage III bis bij
Richtlijn 2000/13/EG.

(2) In haar advies van 2 december 2004 betreffende be-
paalde toepassingen van visgelatine heeft de EFSA gecon-
cludeerd dat dit product in zijn toepassingen als drager
voor vitamine- en carotenoïdepreparaten geen ernstige
allergische reacties veroorzaakt.

(3) Carotenoïden zijn bij vergissing niet opgenomen in de
lijst van de bijlage bij Richtlijn 2005/26/EG en moeten
bijgevolg daaraan worden toegevoegd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In de tweede kolom van de bijlage bij Richtlijn 2005/26/EG
wordt het zevende streepje vervangen door:

„— visgelatine gebruikt als drager voor vitamine- of caroten-
oïdepreparaten en voor aroma’s”.

Artikel 2

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 3 december 2005 de no-
dige 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 mee,
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 mee 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, 3 oktober 2005.

Voor de Commissie
Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie
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