
DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2007/26/WE

z dnia 7 maja 2007 r.

zmieniająca dyrektywę 2004/6/WE w celu przedłużenia okresu jej stosowania

(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 członkow-
skich odnoszących się do środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego (1), w szczególności jej 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 żywności specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego (2) określa pewne
kategorie substancji i dla każdej z nich wymienia
substancje chemiczne, które mogą być stosowane przy
wytwarzaniu środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego.

(2) W czasie gdy przyjmowano dyrektywę 2001/15/WE,
niektóre substancje chemiczne dodawane
w szczególnych celach odżywczych do żywności specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego, będące w obrocie
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) Dyrektywa Komisji 2004/6/WE (3) stanowi, że zanim
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
nie zakończy do dnia 31 grudnia 2006 r. oceny tych
substancji, państwa członkowskie mogą zezwalać
w dalszym ciągu na obrót na swoim terytorium produk-
tami zawierającymi te substancje, o ile spełnione są
pewne warunki dotyczące bezpieczeństwa.

(4) Ukończenie ocen i związanych z nimi działań admini-
stracyjnych do dnia 31 grudnia 2006 r. nie było
możliwe. Zatem, aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń
w handlu przedmiotowymi środkami spożywczymi,
należy przedłużyć stosowanie dyrektywy 2004/6/WE.

(5) Aby uwzględnić czas konieczny do ukończenia oceny
tych substancji przez EFSA i na transpozycję związanych

z nimi środków do ustawodawstwa krajowego, należy
umożliwić przedłużenie okresu stosowania dyrektywy
2004/6/WE do dnia 31 grudnia 2009 r.

(6) Data 31 grudnia 2006 r. określona w art. 1 dyrektywy
2004/6/WE powoduje, iż konieczna jest niezwłoczna
transpozycja niniejszej dyrektywy. W celu uniknięcia
trudności w handlu produktami zawierającymi substancje
wymienione w dyrektywie 2004/6/WE należy umożliwić
stosowanie niniejszej dyrektywy od dnia 1 stycznia
2007 r.

(7) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W art. 1 dyrektywy 2004/6/WE datę „31 grudnia 2006 r.”
zastępuje się datą „31 grudnia 2009 r.”.

Artykuł 2

Transpozycja

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do
dnia 8 lipca 2007 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.

Państwa członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia
1 stycznia 2007 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają
odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towa-
rzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego
odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta-
wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach
objętych niniejszą dyrektywą.
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(1) Dz.U. L 186 z 30.6.1989, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 52 z 22.2.2001, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2006/34/WE (Dz.U. L 83 z 22.3.2006, str. 14).

(3) Dz.U. L 15 z 22.1.2004, str. 31.



Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 maja 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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