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RICHTLIJN 2006/37/EG VAN DE COMMISSIE
van 30 maart 2006
tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad wat
betreft de toevoeging van bepaalde stoffen
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (1), en met name op artikel 4, lid 5,
Na raadpleging van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid,
Overwegende hetgeen volgt:

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage II bij Richtlijn 2002/46/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.
Artikel 2
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 30 april
2007 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.

(1)

In Richtlijn 2002/46/EG worden de vitaminen en mineralen, en voor elk daarvan de vormen, vermeld die voor
de vervaardiging van voedingssupplementen mogen worden gebruikt.

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 verbindingen van vitaminen en mineralen die door de
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (hierna „de
Autoriteit” genoemd) zijn beoordeeld en waarvan de wetenschappelijke beoordeling positief is uitgevallen, dienen
in de bijlagen bij Richtlijn 2002/46/EG te worden opgenomen.

2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

(3)

De Autoriteit heeft onlangs een aantal verbindingen van
vitaminen en mineralen positief beoordeeld en de resultaten hiervan openbaar gemaakt.

(4)

De titel van de rubriek „Foliumzuur” moet worden vervangen om andere vormen van folaat in bijlage II van
Richtlijn 2002/46/EG te kunnen opnemen.

(5)

Richtlijn 2002/46/EG moet daarom dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

(6)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

(1) PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51.

Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste 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, 30 maart 2006.
Voor de Commissie
Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
Bijlage II bij Richtlijn 2002/46/EG wordt als volgt gewijzigd:
1) Deel A „Vitaminen” wordt als volgt gewijzigd:
a) „10. FOLIUMZUUR” wordt vervangen door „10. FOLAAT”;
b) de volgende regel wordt toegevoegd aan 10. FOLAAT:
„b) calcium-L-methylfolaat”.
2) In deel B „Mineralen” wordt vóór kopercarbonaat de volgende regel toegevoegd:
„ijzerbisglycinaat”.
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