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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1266/2010

Nr. 55/279

2011/EES/55/33

frá 22. desember 2010
um breytingu á tilskipun 2007/68/EB að því er varðar kröfur um merkingar á vínum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

5)

Í samræmi við fyrstu undirgrein 11. mgr. 6. gr. tilskipunar
2000/13/EB skal endurskoða kerfisbundið skrána í III.
viðauka a og uppfæra, ef nauðsyn krefur, á grundvelli
nýjustu vísindaþekkingar.

6)

Innan víngeirans voru framkvæmdar nýjar, vísindalegar
rannsóknir á ofnæmisvirkni kaseins og eggjahvítu, sem
unnið er úr mjólk annars vegar og eggjum hins vegar, sem
notuð eru sem felliefni í vínframleiðslunni. Samkvæmt
umsækjandanum eru þessar rannsóknir byggðar á
nýjum vísindagögnum sem sýna fram á að vín, þar sem
kasein og eggjahvíta eru notuð sem felliefni samkvæmt
góðum framleiðsluháttum, séu ekki líkleg til að valda
skaðlegum áhrifum hjá einstaklingum með mjólkur- eða
eggjaofnæmi.

7)

Hinn 8. júní og 19. júlí 2010 óskaði Alþjóðavínstofnunin
eftir undanþágu frá merkingum að því er varðar kasein
og eggjahvítu sem notuð eru við framleiðslu á víni sem
hjálparefni til fellingar við vinnslu.

8)

Hinn 14. júlí og 30. júlí 2010 lagði framkvæmdastjórnin
fram beiðni um vísindalegt álit á framangreindum efnum
hjá Matvælaöryggisstofnun Evrópu.

9)

Til að forðast að leggja óþarfa byrðar á rekstraraðila
vegna breytinga á reglum um merkingar skal
skyldubundinni beitingu tilskipunar 2007/68/EB í
víngeiranum frestað meðan beðið er eftir vísindalegu
mati Matvælaöryggisstofnunarinnar.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu
sambandsins,
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/13/
EB frá 20. mars 2000 um samræmingu laga aðildarríkjanna um
merkingu, kynningu og auglýsingu matvæla (1), einkum 21. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

Með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/68/EB (2)
er skránni í III. viðauka a við tilskipun 2000/13/EB yfir
innihaldsefnin, sem tilgreina skal í merkingum matvæla
þar eð líklegt er að þau valdi skaðlegum áhrifum hjá
smitnæmum einstaklingum, breytt. Þar er einnig sett
fram skrá yfir viss afleidd efni þeirra innihaldsefna sem
talin eru upp í III. viðauka a og sýnt hefur verið fram á
með vísindalegum hætti að séu ekki líkleg til að valda
skaðlegum áhrifum við sérstakar aðstæður og eru þau því
undanskilin frá kröfum um merkingar. Enn fremur fellir
hún úr gildi tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/26/
EB frá 21. mars 2005 um gerð skráar yfir innihaldsefni
í matvælum og efni sem er sleppt til bráðabirgða úr
III. viðauka a við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2000/13/EB (3).
Þar eð breytingar á reglum um merkingu hafa áhrif á
atvinnugreinina, einkum á lítil og meðalstór fyrirtæki
sem þurfa aðlögunartíma svo að umskipti, sem fela í sér
nýjar kröfur um merkingu, gangi snurðulaust fyrir sig,
var í tilskipun 2007/68/EB kveðið á um tímabundnar
ráðstafanir til að auðvelda framkvæmd nýrra reglna með
því að heimila markaðssetningu matvæla, sem sett voru
á markað eða merkt fyrir 31. maí 2009 og sem voru í
samræmi við tilskipun 2005/26/EB, meðan birgðir entust.

3)

Aðlögunartímabilið, sem fastsett er með þessum
bráðabirgðaráðstöfunum, var framlengt til 31. desember
2010 með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
415/2009 (4) að því er varðar vín eins og þau eru skilgreind
í IV. viðauka við reglugerð ráðsins (EB) nr. 479/2008 (5).

4)

Eftir að reglugerð (EB) nr. 479/2008 var felld úr gildi eru
vín nú skilgreind í XI. viðauka b við reglugerð ráðsins
(EB) nr. 1234/2007 (6). Því skal vísa til þess viðauka.

10) Dagsetningin, sem kveðið er á um í 3. mgr. 3. gr.
tilskipunar 2007/68/EB og aðlögunartímabilið miðast
við, skal vera 30. júní 2012 fyrir vín sem sett eru á markað
eða merkt fyrir þann dag og á meðan birgðir endast, að
því tilskildu að þau séu í samræmi við þágildandi ákvæði,
nánar tiltekið ákvæði tilskipunar 2005/26/EB.

11) Því ber að breyta tilskipun 2007/68/EB til samræmis við
það.
(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 347, 31.12.2010, bls. 27. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 70/2011 frá 1. júlí
2011 um breytingu á II viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins nr. 54, 6.10.2011, bls. 34.
(1) Stjtíð. EB L 109, 6.5.2000, bls. 29.
(2) Stjtíð. ESB L 310, 28.11.2007, bls. 11.
(3) Stjtíð. ESB L 75, 22.3.2005, bls. 33.
(4) Stjtíð. ESB L 125, 21.5.2009, bls. 52.
(5) Stjtíð. ESB L 148, 6.6.2008, bls. 1.
(6) Stjtíð. ESB L 299, 16.11.2007, bls. 1.

12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né ráðið hefur
andmælt þeim.
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
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sem voru sett á markað eða merkt fyrir 30. júní 2012 og
eru í samræmi við ákvæði tilskipunar 2005/26/EB, séu
markaðssett á meðan birgðir endast.“

1. gr.

2. gr.

Í stað 3. mgr. 3. gr. tilskipunar 2007/68/EB komi eftirfarandi:
„Aðildarríkin skulu heimila að vín, eins og þau eru
skilgreind í XI. viðauka b við reglugerð (EB) nr. 1234/2007,

Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 22. desember 2010.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar
José Manuel Barroso
forseti
____________

