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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 
17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), 
sist endret ved forordning (EF) nr. 2826/2000(2), særlig 
artikkel 46, og

ut fra følgende betraktninger:

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1493/1999 tillates 1) 
tilsetting av lysozym i bestemte vinprodukter.

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1622/2000 av 2) 
24. juli 2000 om fastsettelse av nærmere regler for 
gjennomføring av forordning (EF) nr. 1493/1999 
om den felles markedsordning for vin og om 
innføring av et fellesskapsregelverk for ønologiske 
behandlings- og framstillingsmåter(3), sist endret 
ved forordning (EF) nr. 1655/2001(4), ble det fastsatt 
begrensninger og krav med henblikk på bruk av visse 
stoffer godkjent ved forordning (EF) nr. 1493/1999. De 
høyeste tillatte dosene av disse stoffene er fastsatt i 
vedlegg IV. 

Forsøk gjennomført av to medlemsstater har vist 3) 
at tilsetting av lysozym ved vinframstilling har en 
positiv virkning når det gjelder stabilisering av vin og 
gjør det mulig å framstille kvalitetsviner med lavere 
svoveldioksidinnhold. Det bør derfor være tillatt å bruke 
dette stoffet, og det bør fastsettes høyeste tillatte doser i 
tråd med de teknologiske kravene som ble etablert under 
forsøkene. 

Forordning (EF) nr. 1622/2000 bør derfor endres for å tillate 4) 
bruk av lysozym som oppfyller renhetskriteriene fastsatt 
ved kommisjonsdirektiv 96/77/EF av 2. desember 1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 278 av 23.10.2001,  
s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1.
(2) EFT L 328 av 23.12.2000, s. 2. 
(3) EFT L 194 av 31.7.2000, s. 1. 
(4) EFT L 220 av 15.8.2001, s. 17. 

om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre 
tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og 
søtstoffer(5), sist endret ved direktiv 2001/30/EF(6).

Forvaltningskomiteen for vin har ikke avgitt uttalelse 5) 
innen fristen fastsatt av lederen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1622/2000 gjøres følgende endringer: 

Ny artikkel 11a innsettes:1. 

«Artikkel 11a

Lysozym

Lysozym, som er tillatt i henhold til vedlegg IV nr. 1 bokstav r) 
og nr. 3 bokstav zb) til forordning (EF) nr. 1493/1999, 
skal brukes bare dersom det oppfyller kravene fastsatt i 
vedlegg VIIIa til denne forordning.»

I vedlegg IV skal følgende rad tilføyes i tabellen: 2. 

«Lysozym(1) 500 mg/l(*) 500 mg/l(*)

(*) Dersom stoffet tilsettes både mosten og vinen, skal den samlede 
mengden ikke overstige 500 mg/l.»

Vedlegg VIIIa i vedlegget til denne forordning tilføyes som 3. 
nytt vedlegg. 

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(5) EFT L 339 av 30.12.1996, s. 1. 
(6) EFT L 146 av 31.5.2001, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2066/2001

av 22. oktober 2001

om endring av forordning (EF) nr. 1622/2000 med hensyn til bruk av lysozym i vinprodukter(*)

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 22. oktober 2001.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen
________

2009/EØS/34/45



25.6.2009 Nr. 34/833EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

«VEDLEGG VIIIa»

KRAV TIL LySOzyM

(Artikkel 11a i denne forordning)

BRUKSOMRÅDE

Lysozym kan tilsettes druemost, druemost i gjæring og vin for å kontrollere veksten og aktiviteten til bakterien som 
forårsaker eplemelkesyregjæring i disse produktene 

KRAV:

største tillatte dose er fastsatt i vedlegg IV til denne forordning, — 

produktet som anvendes, må oppfylle renhetskriteriene fastsatt i direktiv 96/77/EF.»— 

_____________


