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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1266/2010

Nr. 76/719

2015/EØS/76/92

av 22. desember 2010
om endring av direktiv 2007/68/EF med hensyn til krav til merking av vin(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

5)

I henhold til artikkel 6 nr. 11 første ledd i direktiv
2000/13/EF skal listen i vedlegg IIIa gjennomgås
systematisk og ved behov ajourføres i tråd med den
vitenskapelige utvikling.

6)

I vinsektoren er det gjennomført nye vitenskapelige
undersøkelser av den allergiframkallende evnen til kasein
og eggalbumin, som er framstilt av henholdsvis melk og
egg og brukes som klaringsmiddel ved vinframstilling.
Ifølge søkeren bygger disse undersøkelsene på nye
vitenskapelige data som viser at vin som er klaret
med kasein og eggalbumin i samsvar med god
framstillingspraksis, ikke kan forventes å forårsake
bivirkninger hos personer som er allergiske mot melk
eller egg.

7)

Den internasjonale vinorganisasjon anmodet 8. juni
og 19. juli om unntak fra merkingskravene for kasein
og eggalbumin som brukes som tekniske hjelpestoffer
(klaringsmidler) ved vinframstilling.

8)

Kommisjonen anmodet 14. og 30. juli 2010 om
vitenskapelige uttalelser om ovennevnte stoffer fra
EFSA.

9)

For å unngå unødige byrder for markedsdeltakerne
som følge av endringer i merkingsreglene bør den
obligatoriske anvendelsen av direktiv 2007/68/EF på
vinsektoren utsettes i påvente av EFSAs vitenskapelige
vurdering.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon av
samt reklamering for næringsmidler(1), særlig artikkel 21, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

Ved kommisjonsdirektiv 2007/68/EF(2) endres listen
i vedlegg IIIa til direktiv 2000/13/EF over hvilke
ingredienser som alltid skal angis ved merking av
næringsmidler, ettersom de kan forårsake bivirkninger
hos mottakelige personer; i nevnte direktiv fastsettes
også en liste over visse derivater av ingrediensene
i vedlegg IIIa som det er vitenskapelig fastslått
at ikke kan antas å forårsake bivirkninger under
bestemte omstendigheter, og som derfor er unntatt fra
merkingskravet. Ved samme direktiv oppheves også
kommisjonsdirektiv 2005/26/EF av 21. mars 2005 om
fastsetjing av ei liste over næringsmiddelingrediensar
eller stoff som er mellombels utelatne frå vedlegg IIIa
til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF(3).
Ettersom endringen av reglene for merking berører
industrien, hovedsakelig små og mellomstore bedrifter,
som behøver en tilpasningsperiode for å lette overgangen
til de nye merkingskravene, ble det ved direktiv
2007/68/EF fastsatt midlertidige tiltak for å lette
anvendelsen av de nye reglene ved å tillate at næringsmidler
som var brakt i omsetning eller merket før 31. mai
2009, og som oppfylte kravene i kommisjonsdirektiv
2005/26/EF, ble markedsført inntil lagrene var tømt.
Overgangsperioden som ble fastsatt ved nevnte
midlertidige tiltak, ble ved kommisjonsforordning (EF)
nr. 415/2009(4) forlenget til 31. desember 2010 for
vin som definert i vedlegg IV til rådsforordning (EF)
nr. 479/2008(5).
Etter opphevingen av forordning (EF) nr. 479/2008 er
vin nå definert i vedlegg XIb til rådsforordning (EF)
nr. 1234/2007(6). Det bør derfor henvises til nevnte
vedlegg.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 31.12.2010, s. 27,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2011 av 1. juli 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr.
54 av 6.10.2011, s. 34.
1
( ) EUT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
(2) EUT L 310 av 28.11.2007, s. 11.
(3) EUT L 75 av 22.3.2005, s. 33.
(4) EUT L 125 av 21.5.2009, s. 52.
(5) EUT L 148 av 6.6.2008, s. 1.
(6) EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1.

10) Datoen i artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2007/68/EF, der det
fastsettes en overgangsperiode, bør derfor endres til
30. juni 2012 for vin som bringes i omsetning eller
merkes før denne dato, inntil lagrene er tømt, forutsatt at
vinen tilfredsstiller de bestemmelsene som tidligere var i
kraft, det vil si bestemmelsene i direktiv 2005/26/EF.

11) Direktiv 2007/68/EF bør derfor endres.

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet
har motsatt seg dem —
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brakt i omsetning eller merket før 30. juni 2012, og som
oppfyller kravene i direktiv 2007/26/EF, markedsføres
inntil lagrene er tømt.»

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I artikkel 3 i direktiv 2007/68/EF skal tredje ledd lyde:

Artikkel 2

«Medlemsstatene skal tillate at vin som definert i
vedlegg XIb til rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 som er

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den
europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 22. desember 2010.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
____________

