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wijnen niet meer kunnen geproduceerd worden. meeste LS zijn voorstander om de huidige annex 1A te 
behouden 

Commissie vraagt om de limieten te stellen op het eindproduct, i.p.v. op het gebruik. Naar 
controledoeleinden toe zou dit een vereenvoudiging kunnen betekenen 

De meeste LS geven aan dat dit mogelijk moet zijn, maar geval per geval moet bekeken worden. Zo kan je 
DMDC niet terugvinden in het eindproduct, maar bestaat er wel een limiet in het gebruik ervan (200 ml/l) 

b. Bijlage 1.B. maximumgehalte aan zwaveldioxide 
 

EFSA is momenteel een onderzoek aan het doen. Tegen eind dit jaar zullen zij de resultaten hiervan 
vrijgeven. 

Het gehalte van sulfiet in de wijn is een gevoelig onderwerp. De EU regels hierover zijn strenger dan de 
OIV, en de meeste LS willen dit ook zo behouden. 
Een bekommernis is de transparantie naar de consument toe. Het sulfietgehalte hangt vaak af van het 
suikergehalte en dit laatste wordt niet vermeld op het etiket. Een eventuele vereenvoudiging zou zijn om 
derogatie te voorzien via subsidiariteit. Indien LS een derogatie toepassen, zouden ze de Commissie 
hierover moeten informeren, en zou de Commissie dit via de website van DG AGRI ter beschikking stellen 
(ev. via Ambrosia) 
De meeste LS zijn voorstander om de afwijkingen voor PDO/PGI wijnen te behouden. 

c. Bijlage 1.C. maximumgehalte aan vluchtige zuren 
 

De Commissie stelt voor de afwijkingen op de website te plaatsen 

Meeste LS gaan hiermee akkoord. Zweden stelt voor om deze annex te schrappen daar deze geen 
implicaties heeft voor de volksgezondheid. Een aantal lidstaten wil dit toch behouden daar dit een 
kwaliteitsdoel heeft (indien wijn met lage kwaliteit hoge vluchtige zuren heeft, dan is er een probleem 
met de productie ervan) 

d. Bijlage 1.D. Maximumgehalte voor verzoeting van de wijn 
  

Commissie stelt voor deze bijlage onder te brengen in: punt 1 en 2 naar bijlage 1A; punt 3 kan naar 
607/2009; punt 4 in bijlage 1A; punt 5 verplaatsen naar 436/2009. 

Meeste LS geven aan dat dit geen vereenvoudiging is.  

e. Bijlage II en III: praktijken voor mousserende wijnen en likeurwijnen 
 

Commissie stelt voor deze naar bijlage 1A te verplaatsen. 

Daar dit zeer specifieke praktijken zijn, willen de meeste LS een status quo. Ook de leesbaarheid zal niet 
verhogen. 

De volgende expertengroep zal waarschijnlijk doorgaan op dinsdag 24 februari 

 


