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De prijzen schommelen meestal mee met de productie. Soms is er ook een link met het niveau van de 
stock. Zo stijgen de prijzen in IT niet ondanks de dalende productie. In FR zijn is voor bepaalde wijnen 
een tekort, waardoor prijzen hoog zijn. 

c. Export 
De cijfers voor december 2014 zijn nog niet volledig. Toch geeft de Commissie al een voorspelling van de 
uitvoer voor 2014. 

Bijna elk jaar wordt per maand dezelfde trend gevolgd. In 2014 verwacht de EC een uitvoer (extra EU) van 
bijna 21 miljoen HL, of 2,24% meer dan vorig jaar. Vooral IT heeft het vorig jaar goed gedaan 

Volgende vergadering zal een synthese gegeven worden van het rapport Study on the competitiveness of 
European Wines. 

3. Overige punten waarbij België geen betrokken partij is: Nationale steunprogramma’s, schema 
aanplantrechten 
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