10 Ιανουαρίου 2012

Παρουσίαση κύριων θεμάτων που απασχολούν την Comité Vins (ΣεπτέμβριοςΔεκέμβριος 2011)

1) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΑ ΟΙΝΟΥ 2014 2020
Η γενική κατεύθυνση της Commission ήταν να μην ανοίξει η συζήτηση για τον
τομέα του οίνου κατά τη διάρκεια της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ.
Ασκήθηκαν όμως πιέσεις από Κράτη μέλη και έτσι έγιναν κάποιες αλλαγές που
επηρεάζουν τον τομέα του οίνου.
Α) Ενιαία Ενίσχυση
Ο αμπελοοινικός τομέας τίθεται υπό το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων. Το
προτεινόμενο πρόγραμμα μεταφέρει μόνιμα τα κονδύλια που διατίθενται ως ενιαία
ενίσχυση από τον Εθνικό Φάκελο στο γενικό σύστημα των άμεσων ενισχύσεων.
Β) Τα μέτρα στήριξης
Διατηρείται το καθεστώς σε σχέση με τα μέτρα στήριξης που περιλαμβάνονται
στον Εθνικό Φάκελο.
Η εφαρμογή της ΚΟΑ οδήγησε στην κατάργηση των προγραμμάτων ενίσχυσης
για το συμπυκνωμένο γλεύκος, την απόσταξη πόσιμης αλκοόλης και την
απόσταξη κρίσης.
Τα συμπληρωματικά εθνικά μέτρα ενίσχυσης για την προώθηση παραμένουν,
αλλά πηγαίνουν στην κατηγορία των κρατικών ενισχύσεων.
Όσον αφορά στη διαδικασία, απομακρύνονται οι διατάξεις σχετικά με την ευθύνη
των Κρατών Μελών σε σχέση με την επιβολή ελέγχων και κυρώσεων και
ενσωματώνονται στον οριζόντιο κανονισμό που αφορά στη χρηματοδότηση, τη
διαχείριση και τους ελέγχους.
Γ) Δυναμικό παραγωγής
Η πρόταση της Commission δεν επηρεάζει τους στόχους της μεταρρύθμισης της
ΚΟΑ του 2008, συμπεριλαμβανομένης και της απαγόρευσης των δικαιωμάτων για
νέες φυτεύσεις που σήμερα προγραμματίζεται να διακοπεί στις 31 Δεκεμβρίου
2015 (o Σύνδεσμος εξέφρασε τις έντονες ανησυχίες του για το μέλλον του
Ελληνικού Αμπελώνα και ενημέρωσε ότι συμπαρατάσσεται πλήρως με την
απόφαση της Commission (νέα ΚΟΑ Οίνου) για άρση της απαγόρευσης των
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φυτεύσεων από το 2016 και μετά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων αλλά και τους Ευρωβουλευτές κκ Δανέλλη και Παπαστάμκο,
υπεύθυνους στις επιτροπές Γεωργίας).

 Στο σημείο αυτό σας ενημερώνουμε ότι:
Με πρωτοβουλία του Γάλλου Υπουργού Γεωργίας, οι Υπουργοί Γεωργίας περισσότερων από 10
Κρατών Μελών (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Πορτογαλία,
Ρουμανία, Ισπανία) απέστειλαν επιστολή στον Ευρωπαίο Επίτροπο κ. Dacian Ciolos, εκφράζοντας
σοβαρές ανησυχίες για τον Ευρωπαϊκό αμπελοοινικό τομέα εάν απελευθερωθούν τα δικαιώματα για
νέες φυτεύσεις μετά το 2015. (Στις χώρες αυτές έχει προστεθεί πρόσφατα και ο Έλληνας Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων)
Η επιστολή που απέστειλαν υποστηρίζει ότι το σύστημα της απαγόρευσης των δικαιωμάτων
φύτευσης βοηθά στο να διασφαλιστεί η ποιότητα των ευρωπαϊκών οίνων, καθώς και η σταθερότητα
της αγοράς κρασιού, διασφαλίζοντας μια ελεγχόμενη ανάπτυξη της παραγωγής και διατηρώντας
τις οινοπαραγωγικές δραστηριότητες σε περιοχές με μικρό γεωργικό δυναμικό.
Ως εκ τούτου η Comite Vins:
Αναγνωρίζει την ανάγκη για δημιουργία κατάλληλων εργαλείων που θα επιτρέπουν την οικονομική
ρύθμιση του κλάδου και που, κατά συνέπεια, θα επιτρέπουν τη διαχείριση του παραγωγικού
δυναμικού συμπεριλαμβάνοντας και τα δικαιώματα φύτευσης.
Όμως, θα πρέπει η αρμοδιότητα για τη ρύθμιση των νέων φυτεύσεων να μετατεθεί σε τοπικό
επίπεδο, κυρίως σε επίπεδο ενδείξεων ΠΟΠ και ΠΓΕ μέσω αντιπροσωπευτικών διεπαγγελματικών
οργανώσεων οι οποίες θα διασφαλίζουν την πλήρη συμμετοχή των μεταποιητών και των εμπόρων
σε ισότιμη βάση με τους αμπελουργούς έτσι ώστε να καταλήγουν σε αποφάσεις οι οποίες θα
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών.
Η CEEV θα ξεκινήσει σχετικό διάλογο και με την COPA COGECA.

Δ) Πρότυπα εμπορίας & στρατηγική ποιότητας
Η Commission δεν προτείνει την αλλαγή στο καθεστώς που διέπει τις
οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και τις οινολογικές πρακτικές.
Παραμένουν αμετάβλητες και όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στα
παραρτήματα (ορισμοί των προϊόντων, κανόνες εμπλουτισμού, αύξηση & μείωση
της οξύτητας, υποπροϊόντα του αμπελοοινικού κλάδου).
Παρόλα αυτά, γίνεται ζωηρή συζήτηση για τις αρμοδιότητες επί των θεμάτων
αυτών των τριών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Commission, Συμβούλιο
Υπουργών, Ευρωκοινοβούλιο)
Ε) Γεωγραφικές ενδείξεις και ομάδες παραγωγών
Στο κείμενο της νέας ΚΑΠ αναφέρεται ότι: «... Τα κράτη μέλη μπορούν να
θεσπίζουν κανόνες για την προσαρμογή της προσφοράς στη ζήτηση σε
περιπτώσεις όπου οι ομάδες που είναι υπεύθυνες για μία ένδειξη ΠΟΠ ή ΠΓΕ
υποβάλουν επίσημο αίτημα για το σκοπό αυτό ...." επιτρέποντας έτσι στους
οργανισμούς να διαχειρίζονται τον όγκο της παραγωγής των προϊόντων που
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τυγχάνουν μιας ένδειξης ΠΟΠ ή ΠΓΕ.
Τελικά, μετά από ερωτηματολόγιο που απεστάλη στους εκπροσώπους των
Κρατών Μελών, η Προεδρία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πλειονότητα των
Κρατών Μελών ήταν αντίθετη με την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
να επιτρέψει στις ομάδες παραγωγών να θεσπίζουν κανόνες με στόχο τη
διαχείριση του όγκου παραγωγής.
Ως εκ τούτου:



Θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να επιβεβαιώσει τη θέση του σε σχέση με το
ρόλο των “ομάδων παραγωγών” ως προς το πακέτο της ποιότητας
Θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στις
διαδικασίες της παραγωγής συνεργάζονται στο πλαίσιο των ομάδων
παραγωγών.
ΣΤ) Ετικετάρισμα

Δεν υφίστανται αλλαγές στο καθεστώς που διέπει την επισήμανση.
Ζ) Οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις
Η Commission προτείνει να ενισχυθούν και επεκταθούν οι αρμοδιότητες των
οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων.
Ο ειδικός ρόλος των διεπαγγελματικών οργανώσεων του αμπελοοινικού τομέα
διατηρείται. Ωστόσο έχουν πραγματοποιηθεί δυο αλλαγές που μπορεί να έχουν
κάποιες επιπτώσεις.
- (Ι): η έννοια «εντατικοποίηση της ανάπτυξης του παραγωγικού δυναμικού»
αντικαθίσταται από την διατύπωση: "περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων των
προϊόντων" σε μια λογική όπου οι διεπαγγελματικές οργανώσεις θα μπορούσαν
να προκύψουν ως εναλλακτική λύση για τη διαχείριση του παραγωγικού
δυναμικού
- (ΙΙ): η έννοια της "προώθησης της μέτριας και υπεύθυνης κατανάλωσης (του
κρασιού)» αντικαθίσταται από εκείνη της «υγιεινής διατροφής»
Ωστόσο, οι διατάξεις που αφορούν στις οργανώσεις παραγωγών, χωρίς να
γίνεται διάκριση ανά τομέα, περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις που έχουν προκύψει
από τον τομέα των φρούτων και των λαχανικών.
Ανάμεσα στους ρόλους των οργανώσεων παραγωγών είναι "να εξασφαλίσουν
την προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, κυρίως σε ότι αφορά στην
ποσότητα και στην ποιότητα," που αποτελεί παραδοσιακό ρόλο των
διεπαγγελματικών οργανώσεων στον τομέα του οίνου.
Ο ρόλος και η αποστολή κάθε είδους οργανισμού δεν διαχωρίζεται ξεκάθαρα με
αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος να αποδυναμωθεί η θέση των
διεπαγγελματικών οργανώσεων. Ειδικά εάν οι οργανισμοί αρμόδιοι για τη
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διαχείριση των ΠΟΠ / ΠΓΕ θεωρηθούν ως οργανώσεις παραγωγών.
Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μία σύγχυση ανάμεσα στις δεξιότητες των
διαφόρων τύπων οργανισμών. Και ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι η
Επιτροπή προβλέπει τη δυνατότητα επέκτασης των κανόνων για δύο τύπους
οργάνωσης. Ενώ αυτή η επέκταση είναι δυνατή μόνο αν (η) οργάνωση (-εις) των
παραγωγών που επιδιώκουν την επέκταση των κανόνων συγκεντρώνει
τουλάχιστον το 50% των ενδιαφερόμενων παραγωγών.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ έχει λάβει τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να διαφυλάσσονται οι ιδιαιτερότητες του αμπελοοινικού
τομέα και να μην αποσταθεροποιείται από την εισαγωγή διατάξεων από άλλους
τομείς.
2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα Κανονισμό για την παράταση έως τον
Ιούλιο του 2012, της δυνατότητας να ονομάζονται βιολογικοί οίνοι, οι οίνοι που
παράγονται από αμπελώνες που καλλιεργούνται βιολογικά, χωρίς όμως να
χρησιμοποιούν το λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα. Η Επιτροπή θα
θεσπίσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα βιολογικά κρασιά πριν λήξη της
προθεσμίας.
Μόλις πριν λίγες ημέρες ενημερωθήκαμε από την CEEV για "νέο" σχέδιο
κανονισμού για το βιολογικό κρασί.
Η νέα πρόταση της Commission είναι σχεδόν ίδια με εκείνη που υποβλήθηκε τον
Ιούλιο 2011 με μόνη σημαντική διαφοροποίηση σε ότι αφορά στα μέγιστα
επιτρεπτά επίπεδα του θειώδους ανυδρίτη. Όμως, ενώ στο προηγούμενο σχέδιο
που είχαμε λάβει, τα επιτρεπτά όρια του ανυδρίτη διέφεραν ανάλογα με την
αμπελουργική περιοχή, στο σχέδιο που μόλις λάβαμε η διαφοροποίηση έχει να
κάνει με την περιεκτικότητα σε υπολειπόμενα σάκχαρα ως εξής:
Μείωση κατά 50 mg/lt για λευκούς, ροζέ και ερυθρούς οίνους που έχουν λιγότερα
από 2gr/lt υπολειπόμενα σάκχαρα και
μείωση κατά 30mg/lt για τους υπόλοιπους οίνους.
Η διαφοροποίηση αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα σε ότι αφορά στα υπολειπόμενα
σάκχαρα σε σχέση με την ΚΟΑ. Στην ΚΟΑ το όριο των υπολειπόμενων σακχάρων
για να αυξηθεί το επίπεδο του θειώδους ανυδρίτη είναι 5gr/lt (ενώ στην νέα
πρόταση για τα βιολογικά είναι 2gr/lt)
Η θέση της CEEV εξακολουθεί να είναι εκείνη της ισοδυναμίας μεταξύ των
βιολογικών κρασιών και των συμβατικών έτσι ώστε να μην απαιτούνται πιο
αυστηρές οινολογικές πρακτικές για τα βιολογικά κρασιά.
Ωστόσο, η Commission επιμένει να προτείνει μια σειρά από αυστηρότερους
κανόνες για τα βιολογικά κρασιά και αναμένεται να εισάγει πιο αυστηρές
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οινολογικές πρακτικές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνονται στην ΚΟΑ Οίνου.

3. ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η τρέχουσα πολιτικη ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων θα
πρέπει να απλουστευθεί και να βελτιωθεί ώστε να αντιμετωπίσει καλύτερα στις
ανάγκες της ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας αγορά οίνου.
Ο Επίτροπος Γεωργίας ανέφερε ότι επιθυμεί ο προϋπολογισμός της Κοινότητας
για την προβολή των αγροτικών προϊόντων τουλάχιστον να διπλασιαστεί αν όχι
τριπλασιαστεί.
Στα συμπεράσματα της Commission αναφέρονται, μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει να
απλοποιηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, να υπάρχει στενότερη σχέση
μεταξύ της προβολής και της εμπορικής στρατηγικής, να μειωθεί ο χρόνος που
απαιτείται για την αξιολόγηση των προγραμμάτων έως τη διάθεση των
κονδυλίων, να δίνεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση για διακρατικά προγράμματα
κλπ.
Η θέση της CEEV
Η CEEV πιστεύει ότι κατ’αρχήν θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη προσέγγιση
λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες κάθε προϊόντος και του οινικού τομέα
ειδικότερα.
Η διαχείρηση των προγραμμάτων προβολής για κάθε μεμονομένο κράτος θα
πρέπει να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των Κρατών Μελών με τη μορφή
εθνικής χρηματοδότησης πράγμα που θα απλοποιήσει τη διοικητκή διαδικασία και
θα επιτρέψει να ληφθούν υπόψιν οι εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες.
Προτεραιότητα και μεγαλύτερο μερίδιο συγχρηματοδότησης θα πρέπει να δοθεί
στα πανευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία έχουν καλύτερη ευρωπαϊκή
προοπτική και προσφέρουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Τα
προγράμματα αυτά θα πρέπει να τα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να
υπάρχει η δυνατότητα να λαμβάνουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Ενδείκνυται τα
προγράμματα να υποβάλλονται από ευρωπαϊκές οργανώσεις των οποίων ο
ρόλος θα ενισχυθεί και θα διασφαλιστεί ο κεντρικός συντονισμός.
Σας ενημερώνουμε ότι στο παρακάτω link βρίσκεται ο Κανονισμός 1085/2011 ο
οποίος δίνει τη δυνατότητα υποβολής προγραμμάτων προβολής αγροτικών
προϊόντων 2 φορές το χρόνο στην εσωτερική αγορά και στις Τρίτες χώρες.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:281:0005:0006:EN:PDF
Προγράμματα προβολής σε Τρίτες Χώρες
Για τα προγράμματα προβολής σε Τρίτες χώρες η CEEV αναφέρεται ότι θα πρέπει
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να υπάρξει καλύτερος συντονισμός και σύνδεσή τους με εμπορικές διεξόδους.
Τα αποτελέσματα από τα πρώτα 2 χρόνια εφαρμογής των προγραμμάτων
προβολής της ΚΟΑ ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Αξίζει να αναφερθούν οι μεγάλες
δυνατότητες που δώθηκαν στις οινοπαραγωγικές εταιρείες οι οποίες με τη σειρά
τους έδωσαν ώθηση σε ολόκληρο τον οινικό τομέα καθώς και η ευελιξία και η
επικουρικότητα του μέτρου αυτού χάρη στη διαχείρησή του από κάθε Κράτος
μέλος ξεχωριστά.
Αναφέρθηκε επίσης η δυσκολία διαχείρισης του μέτρου σε κάποιες περιπτώσεις
από ορισμένα Κράτη μέλη καθώς και η δυσκολία κάποιων μικρών και ΜΜΕ
εταιρειών να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση.
Τα Κράτη μέλη έχουν προτείνει την επέκταση του μέτρου στην εσωτερική αγορά
και να δωθεί προτεραιότητα σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες οινοπαραγωγικές
εταιρείες. Ζήτησαν επίσης την ενθάρρυνση της δημιουργίας μελετών αγοράς και
τη δημιουργία συνεργιών. Θα πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στη διοικητική
αποτελεσματικότητα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σε ερώτηση που υπέβαλα στη CEEV σχετικά με τη συνέχιση
των προγραμμάτων προβολής στην ίδια χώρα μου απάντησαν ότι ο ίδιος
δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να παρατείνει το πρόγραμμά του για δύο ακόμα έτη
στην ίδια χώρα με βάση τον Κανονισμό:
English versionhttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:232:0001:0003:EN:
PDF
Greek versionhttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:232:0001:0003:EL:
PDF
Θα πρέπει όμως το ΥπΑΑΤ να θεσπίσει τη διαδικασία για την πιθανή ανανέωση.

Προγράμματα Εσωτερικής Αγοράς
Για την εσωτερική αγορά τα προγράμματα θα πρέπει να σχεδιάζονται στο πλαίσιο
ενημερωτικής εκστρατείας για την προώθηση της υπεύθυνης καταναλώσης
οίνου.
Θα πρέπει τέλος να ενισχυθεί ο ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ως μέτρο προώθησης για την
ανάπτυξη μιας ισχυρότερης τοπικής η περιφερειακής αγοράς οίνου.

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας από εκπροσώπους των ΚΜ κατά τη
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διάρκεια της οποίας συζητήθηκε το θέμα της χρήσης ενζύμων στα τρόφιμα.
Τα ένζυμα κατηγοριοποιούνται είτε ως πρόσθετα τροφίμων είτε ως βοηθητικά
μέσα επεξεργασίας.
Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή όταν τα ένζυμα αντιμετωπίζονται ως πρόσθετα
τροφίμων, είναι απαραίτητη η επισήμανση όταν θεωρηθεί ότι το ένζυμο
εξακολουθεί να υπάρχει σε ενεργή μορφή στο τελικό προϊόν έστω και σε
τροποποιημένη μορφή. Όταν το ένζυμο χρησιμοποιείται ως βοηθητικό μέσο
επεξεργασίας δεν απαιτείται επισήμανση.
Οι Ευρωπαίοι οινοπαραγωγοί που συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας ζήτησαν να
είναι απαραίτητη η επισήμανση μόνο όταν η παρουσία του ενζύμου έχει
τεχνολογική επίδραση στο τελικό προϊόν. Σύμφωνα με τους οινοπαραγωγούς τα
μόνα ένζυμα που παραμένουν ενεργά στο τελικό προϊόν και που θα πρέπει
συνεπώς να επισημαίνονται είναι η λυσοζύμη και η ιμβερτάση.
Η CEEV ζητάει την επιβεβαίωση για το εάν τα παρακάτω ένζυμα επηρεάζουν
τεχνολογικά το κρασί:
ουρεάση, λυσοζύμη, πηκτίνη μεθυλεστεράσης
κυτταρινάση, β-γλυκανάση, γλυκοσιδάση.

και

πολυγαλακτουρονάση,

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δημοσιεύθηκε ο Καν. (ΕΕ) αριθ. 1129/2011 της 11ης Νοεμβρίου 2011 που
τροποποιεί το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, σχετικά με την
κατάρτιση καταλόγου σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων που εγκρίνονται για
χρήση στα τρόφιμα στην ΕΕ και τις συνθήκες χρήσης τους.
Ο κανονισμός αυτός ισχύει από το Ιούνιο 2013.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για τους οίνους και τα αμπελοοινικά προϊόντα
που καλύπτονται από την ΚΟΑ οίνου, ο κανονισμός των πρόσθετων των
τροφίμων παραπέμπει στην ΚΟΑ οίνου, όπως το είχε ζητήσει η CEEV.
6. ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
Όπως ίσως γνωρίζετε, έχει δωθεί παράταση έως το τέλος του 2011 στην
υποχρεωτική αναγραφή των αλλεργιογόνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στην
παραγωγική διαδικασία των οίνων.
H CEEV ασκεί όλη της την επιρροή ώστε στο θέμα των αλλεργιογόνων να
ακολουθηθεί η λύση του Καναδά.
Εν συντομία η αντιμετώπιση του Καναδά στο θέμα έχει ως εξής:
Η επισήμανση των αλλεργιογόνων κάθε φορά που έχει χρησιμοποιηθεί ως
διαυγαστικό μέσο μία ουσία με βάση το γάλα, το ψάρι ή το αυγό θα πρέπει να
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είναι υποχρεωτική μόνο όταν αφήνει ορισμένες πρωτεϊνες από το αλλεργιογόνο
στο τελικό προϊόν, δηλαδή το κρασί. Η Καναδική Οργάνωση Υγείας και Ασφάλειας
των Τροφίμων σκοπεύει να ακολουθήσει την ερμηνεία αυτή προσθέτοντας ότι εάν
τηρούνται οι βέλτιστες πρακτικές κατά τη διάρκεια της οινοποίησης και στο τελικό
στάδιο γίνει σωστό φιλτράρισμα δεν αναμένεται να μείνουν πρωτεϊνες της
διαυγαστικής ουσίας στο τελικό προϊόν. Εάν δεν τηρηθούν οι βέλτιστες συνθήκες
πχ χρησιμοποιηθεί μεγάλη προσότητα διαυγαστικού μέσου ή οι τελικές συνθήκες
αποχωρισμού της διαυγαστικής ουσίας δεν είναι αυστηρές, θα μπορούσε να έχει
ως αποτέλεσμα την ύπαρξη πρωτεϊνης του αλλεργιογόνου στο κρασί και στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα.
Στο πλαίσιο αυτό η Καναδική Οργάνωση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συντάξει σχέδιο οδηγιών με σκοπό τη
δημιουργία των απαιραίτητων κανόνων οι οποίοι θα επιτρέπουν την εξαίρεση από
την υποχρέωση ανάγραφής των αλλεργιογόνων σε όλα τα κρασιά που θα έχουν
ακολουθήσει τις εγκεκριμένες πρακτικές διαύγασης.
Σύμφωνα με την CEEV η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ακολουθήσει τη
γραμμή του Καναδά.
Όσον αφορά στα κρασιά τα οποία ίσως δεν έχουν παραχθεί κάτω από τις
βέλτιστες συνθήκες και περιέχουν αλλεργιογόνα, αυτά θα πρέπει να αναφέρουν
το αλλεργιογόνο στις ετικέτες τους.
Για το θέμα αυτό η CEEV έχει προτείνει στην Επιτροπή αντί για τη λέξη «γάλα» στις
ετικέτες να χρησιμοποιηθεί η λέξη «καζεϊνες» ή «καζεϊνικό κάλι» ή
«γαλακτοαλβουμίνη» ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μέσο. Η λέξη «αυγά» να
αντικατασταθεί από τις «ωολευκωματίνη» ή «αυγαλβουμίνη» ή «λυσοζύμη»
ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη ουσία.
Τέλος, υπάρχει η περίπτωση η Επιτροπή να προτείνει αντί της αναγραφής κειμένου
σε σχέση με τα αλλεργιογόνα στις ετικέτες τη χρήση εικονογραμμάτων.

7. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ
Ο OIV κατέληξε σε σχέδιο ψηφίσματος σε σχέση με την αφαίρεση αλκοόλης από
τους οίνους. Προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία ο OIV αποφάσισε να
χωρίσει το θέμα της αφαίρεσης αλκοόλης σε δύο μέρη:
Α) Τη μερική αφαίρεση αλκοόλης από τους οίνους: Ονομάζεται η διαδικασία για
τη μείωση μέρους ή του συνόλου σχεδόν της περιεκτικότητας σε αιθανόλη στο
κρασί.
Δεν τίθεται κανένα όριο για τη μείωση της περιεκτικότητας σε αλκοόλ.
Το ποσοστό του αλκοόλ μπορεί να μειωθεί σύμφωνα με τους ορισμούς των
προϊόντων που παράγονται και που καθορίζουν τα επίπεδα της κατ 'όγκο
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περιεκτικότητας σε αλκοόλη.
Β) Τη διόρθωση του αλκοολικού βαθμού των οίνων: Ονομάζεται η διαδικασία της
μείωσης της υπερβολικής περιεκτικότητα ενός κρασιού σε αιθανόλη.
Η περιεκτικότητα σε αλκοόλ μπορεί να μειωθεί το πολύ έως 20%
Ο ελάχιστος κατ 'όγκο αλκοολικός τίτλος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τον
ορισμό OIV για το κρασί (περιεκτικότητα σε αλκοόλη όχι μικρότερη από 8,5% vol.).
Αυτό διαφέρει σημαντικά από τις ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ για τη μερική
αφαίρεση αλκοόλης από τους οίνους, και συγκεκριμένα: η μείωση της
περιεκτικότητας σε αλκοόλη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% vol.
Ο κατ 'όγκο αλκοολικός τίτλος του τελικού προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνος
με τον Κοινοτικό ορισμό του οίνου (αποκτημένος αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει να
είναι μικρότερος από 8,5%).
Επιπλέον, ο OIV έχει προτείνει δύο περαιτέρω σχέδια ψηφίσματος που
αντιστοιχούν στον ορισμό των αμπελοοινικών προϊόντων που έχουν υποστεί
αφαίρεση αλκοόλης:
- Στην περίπτωση των προϊόντων που έχουν προκύψει από τη μερική αφαίρεση
αλκοόλης, ο αλκοολικός κατ 'όγκο τίτλος μπορεί να είναι μικρότερος του 0,5%
- Στην περίπτωση των προϊόντων που έχουν προκύψει από διόρθωση του
αλκοολικού τίτλου, ο κατ 'όγκο αλκοολικός τίτλος να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του
0,5% και κατώτερος από το ελάχιστο που ισχύει για τον αλκοολικό τίτλο ενός
οίνου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει στα ΚΜ να υιοθετήσουν κοινή θέση στο
Συμβούλιο Υπουργών υποστηρίζοντας τα προτεινόμενα ψηφίσματα του OIV με το
σκεπτικό ότι είναι πλέον επείγουσα ανάγκη να οριστεί σε διεθνές επίπεδο ένα κοινό
πλαίσιο για αυτές τις νέες πρακτικές και προϊόντα.
Ενώ όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να προάγει την υποστήριξη των
σχεδίων του OIV με μια ευέλικτη προσέγγιση, πολλά κράτη μέλη θέτουν σε
κίνδυνο την πρόοδο σε αυτό τον τομέα εξαιτίας πολιτικής ευαισθησίας σε σχέση
κυρίως με τη μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ενίσχυση
του συντονιστικού της ρόλου σε σχέση με τα Κράτη Μέλη.
8. ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΙ ΟΙΝΟΙ
Το θέμα των ποικιλιακών οίνων έχει υποκινηθεί με δυναμικότητα από την FEV
(Σύνδεσμος Ισπανικού Κρασιού).
Όπως γνωρίζετε, Η ΚΟΑ δίνει τη δυνατότητα να παράγονται ποικιλιακοί οίνοι
χωρίς ένδειξη καταγωγής από σταφύλια που παράγονται σε διάφορα Κράτη
Μέλη αρκεί να έχει εξασφαλιστεί η σχετική πιστοποίηση, έγκριση και διαδικασίες
ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές κάθε Κράτους Μέλους.
Οι ποικιλιακοί οίνοι μπορούν να αναφέρουν ως ένδειξη καταγωγής (Καν ΕΚ
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607/2008, άρθρο 55.1 α) 1) 2η παραγρ) τα κράτη μέλη από τα οποία
προέρχονται.
Επειδή η παραγωγή και η εμπορία των ποικιλιακών οίνων χωρίς γεωγραφική
ένδειξη που παράγονται σε διαφορετικά κράτη μέλη και μπορούν να
αναφέρουν στην ετικέτα τους την ή τις ποικιλίες από τις οποίες παράγονται,
αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για να βελτιωθεί η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής
αγοράς οίνου προσαρμόζοντας την παραγωγή στη ζήτηση της αγοράς η CEEV
ζητάει από τα Κράτη Μέλη να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές τους
ζητώντας τους να διευκολύνουν την διαδικασία αναγνώρισης των οίνων αυτών,
εφαρμόζοντας τη δυνατότητα που τους παρέχεται από την ΚΟΑ.
Η CEEV υπενθυμίζει ότι η ίδια δυνατότητα παραγωγής αφρωδών οίνων από
διαφορετικά Κράτη Μέλη υπήρχε πριν την ΚΟΑ του 2008 χωρίς να υπάρχει η
υποχρέωση της πιστοποίησης και της έγκρισης από τα Κράτη Μέλη. Η CEEV
προτείνει στα Κράτη Μέλη να ζητήσουν να δωθεί αυτή η δυνατότητα και για τα
υπόλοιπα κρασιά.
Οι Ισπανοί και οι Γερμανοί οινοπαραγωγοί συμφωνούν αλλά οι Γάλλοι
αναφέρουν ότι υπάρχει αντίδραση ανάμεσα στις Περιφέρειες της χώρας τους.
Ζητούν όμως να υπάρξει συντονισμένη διαβούλευση μεταξύ της CEEV και των
οινοποιητικών επιχειρήσεων.
9. WHO-EURO European Alcohol Action Plan (EAAP) 2012-2020
Στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
που έλαβε χώρα στο BAKU (Ajerbaijan 12 έως 15 Σεπτεμβρίου) συζητήθηκαν &
εκδόθηκαν δυο έγγραφα: Το σχέδιο δράσης (EAAP) για τον περιορισμό της
επιβλαβούς επίδρασης στην υγεία του αλκοόλ για το 2012-2020 και ένα ψήφισμα.
1. EAAP
Το Σχέδιο δράσης που υιοθετήθηκε είναι το τροποποιημένο κείμενο που
συντάχθηκε τον Ιούνιο λαμβάνοντας υπόψη αρκετές από τις
επισημάνσεις του κλάδου.
2. Το ψήφισμα
Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα είναι το κείμενο του ψηφίσματος της
συνεδρίασης το οποίο μετά από έντονες διαβουλεύσεις τροποποιήθηκε
σημαντικά.
Η κυρία και θετική τροποποίηση είναι ότι γίνεται εμφανές ότι το ψήφισμα
δεν έλαβε την ουσιαστική υποστήριξη από τα Κράτη Μέλη, όπως
συνήθως εκφράζεται με την χρήση της λέξης “endorses” αλλά αντ’
εαυτής χρησιμοποιήθηκε η λέξη “agrees” που ουσιαστικά υποβαθμίζει τη
δύναμη και την επίπτωση που μπορεί να έχει το έγγραφο και ουσιαστικά
δείχνει τις επιφυλάξεις των ΚΜ προς την εργασία που παρήγαγε η
Γραμματεία του WHO EURO.
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Επόμενη Ήμερα
Παρόλη την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται πλέον, η Γραμματεία του WHO
EURO αναμένεται να συνεχίσει τις προσπάθειες για προώθηση μέτρων («Best
Buys») όπως: απαγορεύσεις στη διαφήμιση των αλκοολούχων, περιορισμούς
στην πρόσβαση, φορολόγηση κτλ.
Παράλληλα, θα προσπαθήσει να προωθήσει το προσχέδιο δράσης σε χώρες της
ανατολικής και κεντρικής Ασίας που δεν έχουν εθνικά σχέδια δράσης για το
αλκοόλ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι παρότι το τελικό κείμενο του σχεδίου δράσης που
ψηφίστηκε είναι σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με το αρχικό κείμενο που
παρουσιάστηκε στα Κράτη Μέλη, παραμένει περιοριστικό, μη κάνοντας διακρίσεις
και χωρίς να λαμβάνει υπόψη πληθυσμιακές ιδιαιτερότητες. Εκείνο που ανησυχεί
την Comite είναι το γεγονός ότι το σχέδιο δράσης θα επηρεάσει σημαντικά τη
στρατηγική σε σχέση με το αλκοόλ στα Κράτη Μέλη καθώς και την Ευρωπαϊκή
στρατηγική σε σχέση με το αλκοόλ (EU Alcohol strategy) η οποία πρόκειται να
αναθεωρηθεί το 2012.
Εν όψει της συνεδρίασης στο BAKU, ο Σύνδεσμος αναζήτησε την εκπρόσωπο της
Ελλάδας στη συνεδρίαση και της απέστειλε τη σχετική θεματολογία με τα
επιχειρήματα της Comite προκειμένου να τα υποστηρίξει.

10. ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ
Α) Έκθεση σχετικά με την επιβολή του ΦΠΑ στο κρασί υιοθετείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Μετά από την Πράσινη Βίβλο για τη μελλονική επιβολή του ΦΠΑ που λάνσαρε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πήρε την πρωτοβουλία και συνέταξε σχετική έκθεση.
Αν και δεν έχει καμία νομική ισχύ, η έκθεση έχει το πλεονέκτημα να προβλέπει τα
βασικά θέματα και τη θέση του Κοινοβουλίου πριν από την ανακοίνωση που θα
δημοσιευθεί πριν το τέλος του 2011 καθώς και τη νομοθετική πρόταση που θα
κάνει ο Επίτροπος φορολογικών υποθέσεων για το επόμενο έτος.
Τα σημεία της έκθεσης στα οποία συμφώνησαν και οι δύο Επιτροπές και που
αξίζει να αναφέρουμε είναι:






Η πρόσκληση για σχεδιασμό μιας πράσινης στρατηγικής ΦΠΑ που θα
σχεδιάζεται με επίκεντρο τους μειωμένους συντελεστές για τα ενεργειακώς
αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες.
Η πρόσκληση των Κρατών Μελών να συμφωνήσουν σε ένα κατάλογο
κοινών αγαθών και υπηρεσιών που θα πρέπει να επωφεληθούν από τις
φορολογικές απαλλαγές ή τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ.
Η πρόσκληση της Επιτροπής και των Κρατών Μελών να εξετάσουν το
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ενδεχόμενο της θέσπισης ενός πανευρωπαϊκού ορίου απαλλαγής από τον
ΦΠΑ για τις ΜΜΕ με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους
παραγωγής καθώς και τη διευκόλυνση στην πρόσβαση στην εσωτερική
αγορά.
Β) Απάτη με στόχο οινοπαραγωγούς
Το μέλος της CEEV από το Ηνωμένο Βασίλειο, WSTA, προειδοποιεί για μια
εκτεταμένη απάτη που έχει ως στόχο Ευρωπαίους οινοπαραγωγούς με σκοπό την
με δόλο απόκτηση κρασιών. Η απάτη συνίσταται στην επικοινωνία των
απατεώνων με οινοποιεία προσποιούμενοι ότι εκπροσωπούν γνωστές
επιχειρήσεις της Βρετανίας. Όταν η συμφωνία προχωρήσει υπόσχονται ότι η
πληρωμή θα γίνει σε 30 ημέρες και ζητούν η παράδοση να γίνει σε διεύθυνση που
δεν έχει καμία σχέση με τη διεύθυνση της γνωστής εταιρείας που υποτίθεται ότι
εκπροσωπούν. Με την παράδοση των αγαθών οι απατεώνες εξαφανίζονται μαζί
με το εμπόρευμα.
Μέχρι σήμερα θύματα της απάτης έχουν πέσει οινοπαραγωγοί από τη Γαλλία, την
Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Γερμανία.
Για να αποφευχθούν ανάλογα προβλήματα η αστυνομία του Ην. Βασιλείου έχει
εκδόσει σχετικό οδηγό τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε στο:
http://www.wsta.co.uk/images/wsfpu/fraudpreventionguide.pdf
Γ) Δημοσίευση κανονισμού για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα
Στις 25 Οκτωβρίου 2011 ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο κανονισμός
1169/2011 για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.
Σύμφωνα με το άρθρο 54 ο κανονισμός θα εφαρμοστεί από τις 13 Δεκεμβρίου
2014, ενώ τα τρόφιμα που διατέθηκαν στην αγορά ή επισημάνθηκαν πριν από τις
13 Δεκεμβρίου 2014 και δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του κανονισμού
δύνανται να διατίθενται στην εμπορία μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων τους.

11. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Α. ΙΝΔΙΑ
Οι διαπραγματεύσεις με την Ινδία βρίσκονται σε κρίσιμη φάση. Δεν έχει
παρουσιαστεί ουσιαστική πρόοδος σε αρκετούς τομείς ανάμεσά τους και στο
χώρο του κρασιού και των ποτών μια και η Ινδία, μεταξύ άλλων, επιμένει στην
επιβολή υψηλών δασμών στα ευρωπαϊκά κρασιά. Έτσι, παρότι η CEEV αναφέρει
ότι οι προοπτικές ανάπτυξης στην αγορά της Ινδίας είναι μεγάλες για το
ευρωπαϊκό κρασί, πιστεύει ότι εάν δεν γίνουν κάποιες υποχωρήσεις από την
πλευρά της Ινδίας οι διαπραγματεύσεις θα καταλήξουν σε αποτυχία.
Β. ΚΑΝΑΔΑΣ
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Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Καναδά , η
ΕΕ επιθυμεί, μεταξύ άλλων, να μηδενιστούν οι εφαρμοζόμενοι δασμοί, να
απαληφθούν οι σημαντικές διακρίσεις που παρατηρούνται στο πλαίσιο των
εμπορικών συναλλαγών με τα μονοπώλεια (πχ φορολογικές διακρίσεις, εμπορικές
διακρίσεις σε σχέση με την προέλευση των προϊόντων κλπ.) Η ΕΕ επιθυμεί επίσης
να συζητηθεί το θέμα της ένδειξης “cellared in Canada” για κρασιά που έχουν
παραχθεί με πολύ μικρό ποσοστό σταφυλιών που παράγονται στον Καναδά
καθώς και το θέμα της χρησιμοποίησης ελαφριών φιαλών στην πολιτεία του
Οντάριο.
Ο Καναδάς δεν δέχεται να συμπεριλάβει το θέμα των μονοπωλείων στις
διαπραγματεύσεις.
Επίσης αρκετά Κράτη μέλη θεωρούν σημαντικό θέμα για τις διαπραγματεύσεις το
θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων.

Γ. ΚΙΝΑ
Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων συζητείται ο Κανονιμός για τα πρόσθετα των
τροφίμων στην Κίνα.
Παρουσιάστηκαν δυσκολίες που σχετίζονται με κάποια πρόσθετα που είναι μεν
επιτρεπόμενα αλλά που παράγονται κάτω από συνθηκες που δεν είναι σύμφωνες
με την Κοινοτική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα. Κάποια άλλα πρότυπα
επιτρέπονται στον Κανονισμό αλλά όχι για το κρασί και τέλος υπάρχουν κάποια
πρόσθετα που δεν περιλαμβάνονται στον Κανονισμό.
Κυκλοφορούν επίσης φήμες ότι οι Κινέζοι οινοπαραγωγοί μπορεί να ζητήσουν
από τις αρχές τους να κινηθούν ενταντίων των Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων στο
κρασί και κυρίως για τα προγράμματα προβολής στο πλαίσιο της ΚΟΑ λέγοντας
ότι προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Δ. ΡΩΣΙΑ
Μας απασχολούν τα παρακάτω θέματα σε σχέση με την αγορά της Ρωσίας:
Στο σχέδιο του υφιστάμενου κειμένου περί τεχνολογικών προδιαγραφών:
Οι ορισμοί των προϊόντων και των οινολογικών πρακτικών δεν συνάδουν με τις
προδιαγραφές του OIV. Οι περισσότερες οινολογικές πρακτικές είναι σύμφωνες
με τους Κανονισμούς της ΕΕ αλλά κάποιες από αυτές δεν συμπεριλαβμάνονται
στη λίστα.
Σε ότι αφορά στο ετικετάρισμα: έχει αυξηθεί ο αριθμός των υποχρεωτικών
στοιχείων που θα πρέπει να μεταφραστούν στα Ρωσικά.
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Σε ότι αφορά στη διαδικασία πιστοποίησης: είναι αναγκαίο όλοι οι φορείς να
σέβονται τις ρωσικές προδιαγραφές. Είναι επίσης απαραίτητη η πιστοποίηση των
παραγωγικών εγκαταστάσεων των εξαγωγέων.
Η CEEV έχει υποβάλει κείμενο με σημαντικό αριθμό σχολίων με στόχο την
απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς. Ανεμένεται νέο κείμενο για τις τεχνικές
προδιαγραφές έως το τέλος του χρόνου.
Στον ομοσπονδιακό κανονισμό για τα αλκοολούχα έχει προστεθεί νέος
κανονισμός για το κρασί. Στον κανονισμό αυτό έχει τροποποιηθεί ο ορισμός για
το κρασί.
Ο προηγούμενος ορισμός για το κρασί ανέφερε ότι: στην κατηγορία του “οίνου”
ανήκουν τα αλκοολούχα προϊόντα που παράγονται από οινικές πρώτες ύλες που
περιέχουν αιθυλική αλκοόλη που παράγεται από εδώδιμες πρώτες ύλες και έχουν
αλκοολικό βαθμό μικρότερο των 22 ABV.
Ο ορισμός αυτός τροποποιείται ως εξής: Στην κατηγορία του οίνου ανήκουν
αλκοολούχα προϊόντα που περιέχουν από 8,5 έως 16,5 ABV το οποίο παράγεται
ως αποτέλεσμα πλήρους ή ατελούς ζύμωσης σταφυλιών ή μούστου χωρίς την
προσθήκη αιθυλικής αλκοόλης, συμπυκνωμένου μούστου και ανακαθαρισμένου
συμπυκνωμένου μούστου. Οι οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης
μπορούν να έχουν αλκοολικό βαθμό μεγαλύτερο των 4,5 ABV.
Θέση σε ισχύ του παρόντος ομοσπονδιακού νόμου είναι η 1η Ιουλίου 2012, αλλά
ορισμένοι εισαγωγείς αναμένεται να αρχίσουν να τον εφαρμόζουν νωρίτερα με
αποτέλεσμα την πιθανή τους άρνηση να εισάγουν κρασιά που παράγονται με
προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους.
Άδειες εισαγωγής
Οι περισσότερες άδειες εισαγωγής που είχαν διάρκεια 5 χρόνια λήγουν τον Ιούλιο
2012 ενώ παρουσιάζονται δυσκολίες κατά την ανανέωσή τους. Η κατάσταση έχει
κάπως αρχίσει να βελτιώνεται αλλά οι δυσκολίες παραμένουν για τους
περισσότερους Ρώσους εισαγωγείς.
Εγγυήσεις
Για τις εισαγωγές απαιτούνται σημαντικές χρηματικές εγγυήσεις. Στο πλαίσιο
της προσχώρησης της Ρωσίας στον ΠΟΕ οι διαπραγματευτές έχουν ήδη δεχθεί ότι
το σύστημα που επικρατεί είναι αντίθετο προς τους κανόνες του ΠΟΕ και
διαβεβαίωσαν ότι οι αλλαγές θα γίνουν, αλλά όχι πριν από την προσχώρηση της
Ρωσίας στον ΠΟΕ.
Ε. ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές
παραδοσιακές ενδείξεις. Η Ουκρανία θα εγκαταλείψει τη χρήση όλων των
Ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ (Champagne, Cognac, Madeira,
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Port, Jerez-Xéres-Sherry, Calvados, Grappa, Armagnac, Marsala, Málaga, Tokay)
για τα εγχώρια προϊόντα το αργότερο εντός 10 ετών από την έναρξη ισχύος της
συμφωνίας. Η Ουκρανία θα πρέπει να εγκαταλήψει τη χρήση των υπόλοιπων
Ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεις με το που θα τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.
Τα προϊόντα που εισάγονται στην Ουκρανία από τις Τρίτες χώρες και φέρουν
ονόματα των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ, ενώ δεν προέρχονται από τις εν
λόγω γεωγραφικές περιοχές θα είναι παράνομη και ως εκ τούτου δεν θα είναι
δυνατή η διάθεσή τους στην Ουκρανική αγορά, από την έναρξη σε ισχύ της
συμφωνίας.
Η ΕΕ θα προσφέρει στην Ουκρανία πακέτο τεχνικής βοήθειας για την αλλαγή των
ονομάτων ώστε να προσαρμοστεί στην νέα κατάσταση μέσα στο διάστημα των
10 ετών. Η τεχνική βοήθεια θα παρασχεθεί από επαγγελματικούς φορείς.
Ενώ η ΕΕ θα απελευθερώσει αμέσως τους δασμούς για τα κρασιά από την
έναρξη της συμφωνίας σε ισχύ, η Ουκρανία θα ελευθερώσει τους δικούς της
δασμούς για το κρασί μέσα σε 5 χρονια από την έναρξη της συμφωνίας με ετήσια
γραμμική μείωση ώστε να φθάσει το 5o έτος σε μηδενικό δασμό.

ΣΤ. MERCOSUR (Κοινή Αγορά Νότιας Αμερικής)
Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την MERCOSUR, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική και έχει ζητήσει μια μελέτη για την εκτίμηση
των επιπτώσεων για τον Ευρωπαϊκό οινικό τομέα πριν κάνει οποιαδήποτε
προσφορά.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 6 γύροι διαπραγματεύεσων και το κρασί
και οι γεωγραφικές ενδείξεις συμπεριλαμβάνονται στην ίδια ομάδα
διαπραγμάτευσης. Έως σήμερα όμως δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για
ένα πρωτόκολλο για το κρασί.
Η ΕΕ περιμένει συγκεκριμένες προτάσεις από την MERCOSUR η οποία όμως δεν
δείχνει κινητικότητα.

Ζ. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Ο οινικός τομέας της Αργεντινής δείχνει σημαντικό ενδιαφέρον για μια συμφωνία
με την ΕΕ το συντομότερο δυνατό ώστε να βελτιωθεί η πρόσβασή της στην αγορά
της ΕΕ. Εκείνο που ενδιαφέρει κυρίως την Αργεντινή είναι η εξάλειψη των
δασμολογικών φραγμών από πλευράς ΕΕ.
Η Αργεντινή έχει κάνει ουσιαστική αλλαγή στη στρατηγική της σε σχέση με την
ποιότητα και είναι έτοιμη να εγκαταλείψει τη χρήση κοινοτικών γεωγραφικών
ενδείξεων για το κρασί.
Η. ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Παρά το γεγονός ότι ο οινικός τομέας στη Βραζιλία δεν είναι τόσο σημαντικός, οι
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Βραζιλιάνοι οινοπαραγωγοί εξασκούν ισχυρές πιέσεις για την εξασφάλιση της
προστασίας της εγχώριας παραγωγής.
Τα Ευρωπαϊκά κρασιά αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες κατά τις προσπάθειές
τους να εξαχθούν στη Βραζιλία ως προς τις διαδικασίες επισήμανσης πχ
υποχρέωση αναγραφής του αλκοολικού βαθμού στην μπροστινή κύρια ετικέτα,
απαγόρευση χρήσης οποιασδήποτε συντομογραφίας, απαίτηση μετάφρασης
όλων των ενδείξεων στα πορτογαλικά κλπ.
Επίσης, στο θέμα των οινολογικών πρακτικών η Βραζιλία έχει στείλει ενημέρωση σε
σχέση με τις οινολογικές πρακτικές, τα όρια και την επισήμανση αλλά σύμφωνα με
τη CEEV το σχέδιο προτάσεων ουσιαστικά δεν είναι σύμφωνο με τις διεθνείς
απαιτήσεις του OIV.
Στο πλαίσιο των παραπάνω, ο διάλογος και η συνεργασία με την Αργεντινή για
την υπογραφή ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας είναι πολύ υψηλότερα στην
ατζέντα των διαπραγματεύσεων μεταξύ EE και MERCOSUR.
Θ. ΗΠΑ
Παρατηρούνται δυσκολίες κατά τις διαδικασίες εισαγωγής τους στις ΗΠΑ για τα
κρασιά χωρίς γεωγραφική ένδειξη καταγωγής αλλά με αναφορά της ποικιλίας και
του έτους συγκομιδής. Σύμφωνα με την CEEV αλλά και ενημέρωση που ελάβαμε
από το ελληνικό προξενείο στο Σαν Φρανσίσκο, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να
τροποποιήσουν τη νομοθεσία τους προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τους
νέους κανόνες που επιτρέπονται στο πλαίσιο της ΚΟΑ οίνου.
Όπως ενημερωθήκαμε, ο αρμόδιος οργανισμός των ΗΠΑ, TTB (Alcohol & Tobaco
Tax & Trade Bureau) έχει θέσει σε διαβούλευση τη σχετική τροποποίηση της
αμερικανικής νομοθεσίας.

12. ΧΡΗΣΗ ΘΕΙΩΔΟΥΣ ΩΣ ΒΙΟΚΤΟΝΟ
Η CEEV θα πρέπει έως τον Μάιο 2012 να υποβάλει στην Επιτροπή τεχνικό φάκελο
που να αποδεικνύει τη σημασία για τον αμπελοοινικό τομέα της δυνατότητας
χρήσης θειώδους για την απολύμανση βαρελιών έτσι ώστε να δοθεί μια περίοδος
χάρητος maximum 4 χρόνων για την επιβολή της απαγόρευσης χρήσης του
θειώδους μια και το θειώδες έχει αποκλειστεί από τη λίστα των επιτρεπόμενων
βιοκτόνων προϊόντων κατά την παραγωγή του κρασιού.
Το κόστος της απαιτούμενης μελέτης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της CEEV,
ανέρχεται σε 400.000 ευρώ και μέχρι τώρα έχουν συγκεντρωθεί 200.000 ευρώ. Η
CEEV συστηματικά ζητάει από τα μέλη της να έρθουν σε επαφή με τοπικούς
φορείς ή ιδιωτικές εταιρείες με σκοπό να την βοηθήσουν στη συγκέντρωση του
απαιτούμενου ποσού.
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Παρατηρήσεις
1) Ως Commission αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2) Ως Comité Vins (ή CEEV) αναφέρεται η ΕυρωπαΊκή Ένωση των Συνδέσμων
των Οινοποιείων στην οποία είναι μέλος ο ΣΕΟ.
3) Ως COPA COGECA αναφέρεται η ΕυρωπαΊκή Ένωση των Συνδέσμων των
Συνεταιριστικών Οινοποιείων στην οποία συμμετέχει και η ΚΕΟΣΟΕ
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