ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΑ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου χαιρετίζει τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν
από τις εργασίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Commission σε σχέση με τις
νέες φυτεύσεις αμπελώνων.
Η συγκεκριμένη ομάδα η οποία δημιουργήθηκε από τον Επίτροπο Dacian Ciolos
τον περασμένο Ιανουάριο, επεξεργάστηκε τις φυτεύσεις αμπελώνων στο πλαίσιο
των σημερινών προκλήσεων και ευκαιριών του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού
τομέα.
Τα συμπεράσματα αυτά, είναι μία συμβιβαστική λύση μεταξύ του υπάρχοντος
συστήματος δικαιωμάτων φύτευσης και της απελευθέρωσης των νέων
φυτεύσεων.
Η υπάρχουσα απαγόρευση των νέων φυτεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα
καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από ένα «σύστημα αδειοδότησης» νέων
φυτεύσεων με ένα όριο μέγιστης επιτρεπόμενης αύξησης το οποίο θα
καθορίζεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο – με την πιθανότητα τα Κράτη – Μέλη να
καθορίζουν ένα χαμηλότερο όριο εάν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικά και
χωρίς διακρίσεις κριτήρια.
Αυτό το νέο καθεστώς
έχει ως κύριο στόχο να «διασφαλίζει την ομαλή
ανάπτυξη των νέων φυτεύσεων».
Θα καλύπτει όλα τα κύρια οινοπαραγωγικά Κράτη - Μέλη και όλες τις
κατηγορίες των οίνων που καλύπτονται από το ΚΟΑ οίνου (είτε ΠΟΠ, ΠΓΕ , ή
άλλους οίνους που εμπίπτουν στην κατηγορία «Οίνοι χωρίς Γεωγραφική
Ένδειξη»).
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Σε αντίθεση με το ισχύον σύστημα των «δικαιωμάτων φύτευσης», το νέο
καθεστώς θα χορηγεί άδειες για νέες φυτεύσεις και οι άδειες δεν θα είναι
μεταβιβάσιμες σε άλλους φορείς ή εθνικά / περιφερειακά αποθεματικά.
Οι άδειες θα χορηγούνται αυτομάτως εφόσον δεν υπερβαίνουν το μέγιστο όριο
της ανάπτυξης, και θα έχουν δικαίωμα χρήσης για τρία χρόνια.
Στα Συμπεράσματα της Επιτροπής, τονίζεται η ευκαιρία για τα Κ - Μ να λάβουν
υπόψη τους τις συστάσεις από αναγνωρισμένες και αντιπροσωπευτικές
επαγγελματικές οργανώσεις του τομέα για τον καθορισμό των κατάλληλων
κριτηρίων και την εφαρμογή του συστήματος, δεδομένου ότι γνωρίζουν
καλύτερα την αγορά. Αυτό θα διευκολύνει ώστε να υπάρξει μια πιο δομημένη
οργάνωση, συνεργασία και διαχείριση του τομέα.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου χαιρέτισε τα συμπεράσματα αυτά - τα οποία θα
πρέπει να μετουσιωθούν τώρα σε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ
- και στη συνέχεια να εφαρμοστούν από τα Κ – Μ ως απολύτως αναγκαίες
πολιτικές για την βιωσιμότητα του Ελληνικού αμπελώνα.
«Το όριο για την ανάπτυξη των νέων φυτεύσεων θα πρέπει να επιτρέψει στον
Ελληνικό αμπελοοινικό τομέα να εκσυγχρονιστεί, να επιτρέψει στους
υπάρχοντες αμπελουργούς να μεγαλώσουν τον κλήρο τους και να δώσει επίσης
τη δυνατότητα σε νέους που γυρίζουν στην ύπαιθρο να εγκαταστήσουν νέους
αμπελώνες» είπε ο κ. Άγγελος Ρούβαλης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού
Οίνου.
Ο ΣΕΟ υποστηρίζει επίσης τις προτάσεις που συνιστούν στα Κ – Μ «να
λαβαίνουν σοβαρά υπόψη τους στις περαιτέρω αποφάσεις τους, τις
πραγματικά αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των αμπελουργών, των οινοποιών
και των επαγγελματιών του εμπορίου οίνου, εκείνους δηλαδή που είναι σε
επαφή με την αγορά σε καθημερινή βάση».
«Ελπίζουμε ότι η αλλαγή αυτή θα εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό, δηλαδή
από το 2016 και όχι από το 2018 όπως προτείνουν ορισμένα Κράτη – Μέλη»
κατέληξε ο κύριος Ρούβαλης.
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