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Ανακοίνωση για την Επισήμανση Αλλεργιογόνων
Μετά τις έντονες διατροφικές κρίσεις των προηγούμενων 15 χρόνων, η Ε.Ε. προχώρησε σε
διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα ελέγχου, διαχείρισης και ενημέρωσης της ασφάλειας τροφίμων,
καθιερώνοντας την πολιτική για την ασφάλεια τροφίμων ως οριζόντια πολιτική της. Τα θέματα δηλαδή,
ασφάλειας τροφίμων λαμβάνονται υπόψη στην χάραξη οιασδήποτε πολιτικής της Ε.Ε.
Κυρίαρχα, στοιχεία της πολιτικής μεταξύ άλλων είναι ο αυτοέλεγχος και η μετατόπιση της ευθύνης στον
παραγωγό, η ολοκληρωμένη προσέγγιση της διατροφικής αλυσίδας (από το αγρόκτημα (αμπέλι) στο πιάτο
(ποτήρι) του καταναλωτή) και η ηχνιλασιμότητα, η ενημέρωση του καταναλωτή κτλ.
Ένας σημαντικός διατροφικός κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών είναι οι τροφικές αλλεργίες, οι
οποίες μπορεί να έχουν σημαντικές βλαπτικές επιπτώσεις στην υγεία των ατόμων που παρουσιάζουν
ευαισθησία σε ορισμένα τρόφιμα και ουσίες.
Για την προειδοποίηση και την προστασία των καταναλωτών, η ΕΕ προχώρησε στην έκδοση της Οδηγίας
13/2000 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την
παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων
Σε σχετικές τροποποιήσεις της, προβλέπεται η υποχρεωτική αναγραφή αναγνωρισμένων αλλεργιογόνων
παραγόντων οι οποίοι συνδέονται με προσδιορισμένες τροφικές αλλεργίες, όπως πχ δυσανεξία στη
λακτόζη, δυσανεξία γλουτένης (κοιλιοκάκη) κτλ.
Στην λίστα με τις αναγνωρισμένες ουσίες υπάρχει το Διοξείδιο του θείου και οι θειώδεις ενώσεις, το
οποίο όπως όλη γνωρίζουμε, οδήγησε στην έναρξη υποχρεωτικής αναγραφής «Περιέχει θειώδη» στα
οινικά προϊόντα από το 2004.
Ωστόσο, άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή οινικών προϊόντων και συνδέονται με
τροφικές αλλεργίες, όπως προϊόντα γάλακτος, αυγού και ιχθυρών, είχαν προσωρινά εξαιρεθεί από την
υποχρεωτική τους αναγραφή στα οινικά προϊόντα, μέχρι να υπάρξουν ερευνητικά αποτελέσματα.
Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε ερευνητικά κέντρα στην Ιταλία, Γερμανία και
Αυστραλία σχετικά με την αλεργιογόνα δράση των διαυγαστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στην
παραγωγή οινικών προϊόντων και την εξαίρεση από την υποχρεωτική αναγραφή στον οινικά προϊόντα, η
ΕFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων) μετά από μια πολύ αυστηρή κρίση πρότεινε την εξαίρεση
μόνο του isinglass (προϊόν από ιχθύρα) καθώς δεν ανιχνεύθηκε ο αλλεργιογόνος παράγοντας στο τελικό
προϊόν από την χρήση του.
Για τους υπόλοιπους διαυγαστικούς παράγοντες όπως η αλβουμίνη, λυσοζύμη (προϊόντα αυγού) και της
καζεΐνης (προϊόν γάλακτος), άρθηκε το καθεστώς προσωρινής εξαίρεσης από την αναγραφή και σύμφωνα
με την Οδηγία 2007/68/ΕΚ ο οινικός κλάδος έπρεπε από τις 31/05/09 να αναγράφει υποχρεωτικά την
χρήση των συγκεκριμένων ουσιών.
Η απάντηση του κλάδου και λύση ήρθε από τις συντονισμένες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Εταιρειών Οίνου (Comitee Europeen des Enterprises du Vin – www.ceev.be ) μέλος της οποίας είναι ο
Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου.
Ο CEEV τεκμηρίωσε την ανάγκη για παράταση της έναρξης υποχρεωτικής αναγραφής με τα ακόλουθα
επιχειρήματα:
Ο Κανονισμός 479/2008 για την Κοινή Οργάνωση της Αμπελόοινικης Αγοράς ορίζει συγκεκριμένες
απαιτήσεις για το «ετικετάρισμα» (επισήμανση) των οινικών προϊόντων και είναι υπό έκδοση σχετικές
εφαρμόστηκες διατάξεις οι οποίες θα ισχύουν από την 01/08/09.
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Για την προσαρμογή των εταιρειών στο νέο κανονιστικό πλαίσιο και την ομαλή μετάβαση από τις
απαιτήσεις του Κανονισμού 1493/1999 στις νέες του Κανονισμού 479/2008 θα απαιτηθεί εύλογο χρονικό
διάστημα, το οποίο προβλέπεται από τις υπό έκδοση διατάξεις.
Προκείμενου λοιπόν, να εναρμονιστούν οι νομοθεσίες και οι ημερομηνίες έναρξης εφαρμογής των νέων
απαιτήσεων στο ετικετάρισμα των οινικών προϊόντων προτάθηκε η παράταση μέχρις της 31/12/2010
Επιπλέον, διενεργείται έρευνα από την Ιταλία και την Γερμανία σε συνεργασία με τον OIV (Διεθνές
Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου) προκειμένου να καθορισθούν οι μέθοδοι ανάλυσης των ουσιών στα τελικά
οινικά προϊόντα και να διαπιστωθεί αν όντως υπάρχει κίνδυνος πρόκληση αλλεργικής αντίδρασης σε
ευαίσθητα άτομα από τις συγκεκριμένες ουσίες στο τελικό οινικό προϊόν . Τα αποτελέσματα της ερευνάς
αναμένονται στις αρχές του 2010 και θα τεκμηριωθεί επιστημονικά πλέον αν όντως μπορεί να
δημιουργήσουν προβλήματα σε άτομα με ευαισθησία ή όχι.
H CEEV άσκησε έντονη πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα στην Γενική Διεύθυνση
Προστασίας Καταναλωτή, και πέτυχε την υιοθέτηση των θέσεων της.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου όπως και οι άλλοι εθνικοί φορείς μέλη της CEEV, πίεσαν τους εθνικούς
αντιπροσώπους να στηρίξουν την έγκριση του Κανονισμού για την παράταση της υποχρεωτικής
αναγραφής, όπως και έγινε . Πλέον, μένει η τυπική ψήφος του Ευρωκοινοβουλίου για να επικυρώσει τον
Κανονισμό και τεθεί σε ισχύ η παράταση.
Η επιτυχία του κλάδου μεσώ των συντονισμένων ενεργειών της CEEV και του ΣΕΟ, δείχνουν την
ικανότητα που έχει ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου και οι Στρατηγικοί Συνεργάτες της να κάνουν δυναμικές
παρεμβάσεις και να χαράζουν πολιτική σε κρίσιμα θέματα σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο
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