Organismul de inspecție nr.1 în Austria
-Traducere din limba engleză-

Informațiile sucursalei privind produsele din sectorul
vitivinicol
Pentru producția și declararea vinului ecologic și a altor produse din sectorul vitivinicol,
trebuie aplicate cerințele Regulamentului ecologic (CE), precum și celelalte reglementări
legale relevante.
Există următoarele restricții privind procedurile/procesele/tratamentele pentru vinul ecologic:
procedură/proces/tratament
centrifugarea și filtrarea cu sau fără un agent de
filtrare inert
tratamentele termice
utilizarea rășinilor schimbătoare de ioni
osmoza inversă
concentrarea parțială prin răcire
eliminarea dioxidului de sulf prin procese fizice
tratamentul cu electrodializă și tratamentul cu
schimbători de cationi pentru a asigura
stabilizarea tartrică a vinului
dezalcoolizarea parțială

restricție
Dimensiunea porilor să nu fie mai mică
de 0,2 micrometri
Să nu depășească 70°C
Nu există restricții în prezent
Nu există restricții în prezent
interzisă
interzisă
interzis
interzisă

Substanțele permise pentru producerea vinului ecologic
Vinul poate fi făcut din struguri proaspeți sau strugurii trebuie să provină din agricultura
ecologică și să conțină zahăr ecologic, suc de struguri concentrat ecologic sau concentrat
din must de struguri ecologic rectificat.
Pentru producția de alimente ecologice există un număr restrâns de aditivi alimentari permiși,
adjuvanți tehnologici și alte substanțe, precum și ingrediente convenționale permise de
origine agricolă.
Anexa VIIIa a Regulamentului (CE) 889/2008 indică substanțele permise pentru producția
vinului și a produselor din sectorul vitivinicol.
Declarație
Vinul din struguri ecologici poate fi etichetat ca vin ecologic. În acest caz, eticheta trebuie să
prezinte sigla ecologică UE, precum și indicațiile corespunzătoare privind originea și numărul
de cod al organismului de certificare.
Trebuie îndeplinite, de asemenea, cerințele legale generale privind declararea.
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Exemplu de etichetă
Grüner Veltliner
vin ecologic din Austria
Produs de XX
A-1234 Winz
Conține sulfiți
AT-BIO-301
Agricultura austriacă
vin alb sec 2015
L/N xxxxx/17
Alcool 11,5% ca volum
Austria Inferioară
0,75l

Vinul din struguri aflați în proces de conversie poate fi comercializat ca „produs în conversie
spre agricultura ecologică”, atâta timp cât se respectă liniile directoare (un ingredient vegetal
de origine agricolă, fără zahăr adăugat). Sigla ecologică UE nu poate fi utilizată în acest caz!
Dacă nu sunt îndeplinite cerințele pentru producerea vinului ecologic, vinul trebuie
comercializat ca fiind conventional (fără nicio referință la agricultura ecologică).
Vinul din struguri recoltați înainte de anul 2012 are cerințe speciale.
Dacă se poate demonstra fără nicio urmă de îndoială că vinurile din struguri recoltați înainte
de anul 2012 au fost deja produse în conformitate cu toate noile reglementări, acestea pot fi
comercializate, de asemenea, ca fiind ecologice. În acest caz este necesară sigla ecologică
a UE.
În cazul în care noile cerințe nu au fost îndeplinite sau dacă dovezile necesare nu sunt
diponibile, vinul obținut din struguri recoltați înainte de 2012 poate fi comercializat în
continuare în felul următor: de exemplu, „vin produs din struguri ecologici”, „vin produs din
struguri provenind din agricultura ecologică”. Dacă strugurii sunt în conversie: de exemplu,
„vin din struguri în conversie spre agricultura ecologică”.
În cazul în care se utilizează sigla ecologică UE, înregistrările privind cantitatea în litri pe
categorie de vin și pe an trebuie păstrate pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la
introducerea vinului pe piață.
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