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1. Marktsituatie 

Geen nieuws te melden (zie verslag Beheerscomité van 27 januari) 

 

2 Amenderen van Verordening 606/2009 m.b.t. het verhogen van de 

maximum gehalte aan zwaveldioxide 

Als de weersomstandigheden dit noodzakelijk hebben gemaakt, kan de Commissie 

toestaan om de totale maximumgehalte aan zwaveldioxide van minder dan 300 milligram 

per liter, voor de op hun grondgebied voortgebrachte wijnen met maximaal 50 milligram 

per liter te verhogen. Duitsland heeft dit aangevraagd voor 2014.  

 

EC: Duitsland vraagt voor een tijdelijke uitzondering voor bepaalde gebieden;  

Kroatie en Italie hebben ook een uitzondering gevraagd, maar dan een permanente 

uitzondering. Aangezien we momenteel de verordening aan het herbekijken zijn, zijn we 

de voorstellen van HR en IT nog aan het onderzoeken. 

DE: Net voor de oogst was er veel regen, hoge temperaturen, vliegen, enz. waardoor 

vele ziektes zich hebben verspreid. Vandaar ook de nood aan meer SO2. Er is dringend 

nood aan deze verordening! 

DK: vorige keer tegen gestemd, omdat de consument niet weet welke wijnen meer SO2 

bevatten. Kan DE ook zeggen hoeveel wijn hiervoor in aanmerking komt? 

DE: bijna alle Duitse wijnen komen in aanmerking, want de gebieden vernoemd zijn de 

belangrijkste gebieden. Wijnbouwers doen hun best om zo weinig mogelijk SO2 te 

gebruiken. We spreken over een verhoging van 50mg.  

EC: later dit jaar willen we ook spreken om deze uitzonderingen op een andere manier te 

regelen 
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2. Nationaal steunprogramma en schema voor aanplanten van 

wijnstokken 

België is geen betrokken partij 

 

3. Diversen 

a. Op het vorige beheerscomité was er een vraag van PT en DE over de grootte van 

de karakters op het label. DG SANCO is van dit probleem op de hoogte gebracht. 

DG SANCO erkent de problematiek en is bereid om een oplossing te zoeken. Ze 

raad bijgevolg aan om de richtlijnen die ze heeft opgestuurd niet te volgen tot 

nader bericht. 

 

b. Stand van zaken over de geografische aanduidingen 

- Ontvangen nieuwe aanvragen: 15 van LS en 1 van een derde land 

- 1.053 aanvragen voor een amendering van een bestaand productdossier waarbij 3 

types verzoeken: 

o Corrigendum (fouten die geen impact hebben op de operatoren): 117 

aanvragen ontvangen van 5 lidstaten 

o Compliance requests (om in overeenstemming te komen met de 

wetgeving): 690 dossiers ontvangen  

o Standard requests (in de zin van artikel 105 van 1308/2013): 180 vragen 

ontvangen 

- Een lidstaat vraagt hoelang het duurt van aanvraag tot goedkeuring van een 

nieuwe aanvraag. De Commissie zegt dat ze geen ervaring heeft in wijndossiers. 

Voor voedseldossiers is de snelste 1 jaar, maar kan dit meerdere jaren in beslag 

nemen (afhankelijk van diverse factoren) 
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