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  Στην τελική ευθεία η επισήμανση αλλεργιογόνων στους οίνους, από την εσοδεία 2012 και μετά
  

Κατά τη συνεδρίαση της διαχειριστικής επιτροπής οίνων, τα Κράτη Μέλη την 17/4/2012
συζήτησαν το θέμα της επισήμανσης των αλλεργιογόνων σε φιάλες οίνων, με την παρουσία
της DG SANCO.

      

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των συζητήσεων είναι τα ακόλουθα:
• Η DG AGRI έχει ετοιμάσει ένα έγγραφο εργασίας το οποίο τροποποιεί τον ΚΑΝ(ΕΚ)
607/2009 
• Το έγγραφο εργασίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις:

    
    -  Τα αλλεργιογόνα δεν πρέπει να επισημανθούν εάν τα κατάλοιπα απομακρύνονται από
τις ορθές πρακτικές οινοποίησης και δεν ανιχνεύονται στο τελικό προϊόν με τις μεθόδους
ανάλυσης του OIV. Καμία αναφορά δεν γίνεται σε ένα συγκεκριμένο όριο   
    -  Οι φράσεις «περιέχει (π.χ. γάλα, αυγό)» θα αναγράφονται και μπορεί να συνοδεύονται
(αλλά δεν θα αντικατασταθούν) από εικονογράμματα   
    -  Ο κανονισμός θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2013 προκειμένου να καλύψει τον
τρύγο 2012, στο Βόρειο ημισφαίριο   
    -  Για τα θειώδη άλατα, οι ίδιοι κανόνες εξακολουθούν να ισχύουν  

  

• Το παρόν έγγραφο εργασίας εξακολουθεί να είναι ένα σχέδιο και δεν έχει λάβει ακόμη τις
παρατηρήσεις των άλλων Γενικών Διευθύνσεων, αλλά η DG AGRI προτίθεται να
προχωρήσει γρήγορα, έτσι ώστε ο κανονισμός να ψηφιστεί πριν από τις 1 Ιουλίου 2012
• Η DG SANCO θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, την ημερομηνία εφαρμογής στην επόμενη
συνεδρίαση της επιτροπής για τη Γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα, στις 30 Απριλίου 2012.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό της νομοθεσίας για τα τρόφιμα (Καν. 178/2002),
οι ισχύοντες κανόνες αποκλείουν ήδη τους οίνους για τη συγκομιδή του 2011 – τόσο στο
Βορρά όσο  και στο Νότο – αλλά και τα αποθέματα που υπήρχαν πριν από την προθεσμία
της 30 Ιουνίου του 2012 
• 60 ημέρες πριν από την επίσημη έγκρισή του, το σχέδιο κανονισμού θα πρέπει να
γνωστοποιηθεί στην επιτροπή τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές του ΠΟΕ, έτσι ώστε να
υπάρξει χρόνος για τις Τρίτες Χώρες να κάνουν τις παρατηρήσεις τους.
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