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ANNEX 1 

  

BIJLAGE 

bij 

Voorstel voor een besluit van de Raad 

tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden 

ingenomen ten aanzien van bepaalde resoluties waarover moet worden gestemd in het 

kader van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV) 
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De lidstaten die gezamenlijk in het belang van de Unie handelen, verlenen, onder voorbehoud 

van eventuele toekomstige herzieningen in het licht van nieuwe ontwikkelingen, uitsluitend 

steun aan de volgende ontwerpresoluties in stap 7 die betrekking hebben op oenologische 

procedés, op specificaties betreffende de zuiverheid en de identiteit van de bij de 

oenologische procedés gebruikte stoffen en op analysemethoden voor het bepalen van de 

samenstelling van wijnbouwproducten: 

OENO-TECHNO 13-532 - Behandeling van most met geïnactiveerde gist met een 

gewaarborgd glutathiongehalte 

OENO-TECHNO 13-533 - Behandeling van wijn met geïnactiveerde gist met een 

gewaarborgd glutathiongehalte 

OENO-TECHNO 14-567B - Onderscheid tussen additieven en technische hulpstoffen, deel 2, 

behoudens de volgende wijziging: druivensuiker wordt uit de resolutie geschrapt  

OENO-TECHNO 15-580 - Behandeling van most met kaliumcarbonaat 

OENO-TECHNO 15-582 - Gebruik van selectieve plantaardige vezels in wijn 

OENO-TECHNO 15-583 - Behandeling van most met calciumsulfaat voor likeurwijnen 

OENO-MICRO 15-576A - Monografie over saccharomyceten 

OENO-MICRO 15-576B - Monografie over niet-saccharomyceten 

OENO-SPECIF 15-571 - Monografie over gluthation  

OENO-SPECIF 15-572 - Monografie over kaliumpolyaspartaat 

OENO-SPECIF 15-574 - Monografie over tannines – actualisering van de methode voor de 

bepaling van polyphenolen 

OENO-SPECIF 15-578 - Monografie over selectieve plantenvezels 

OENO-SPECIF 16-605 - IJzerlimiet in de OIV-monografieën over PVI/PVP 

OENO-SCMA 11-479 - Bepaling van de 
13

C/
12

C-isotopenverhoudingen van glucose, fructose, 

glycerol en ethanol in wijn door hogedrukvloeistofchromatografie in combinatie met 

isotopenmassaspectrometrie  

OENO-SCMA 13-529 - Bepaling van chitinase- en thaumatine-achtige eiwitten in witte wijn 

en roséwijn 

OENO-SCMA 15-587 - Invoering van de definitie van het schijnbare alcoholgehalte: 

herziening van methode OIV-MA-BS-01 

OENO-SCMA 15-588 - Invoering van het beginsel van obscuratie: herziening van methode 

OIV-MA-BS-01 

OENO-SCMA 15-589 - Methode voor de bepaling van propaan-1,2-diol en butaan-2,3-diol 

OENO-SCMA 15-590 - Bepaling van ethylcarbamaat: herziening van methode OIV-MA-BS-

25 


