Τρύγος 2014
Ενώ η ωρίμανση των σταφυλιών και ο τρυγητός του 2014 εξελίσσονται
μέσα σε εξαιρετικά ιδιόμορφες καιρικές συνθήκες, οι προβλέψεις της
νέας ΚΥΑ για τους οίνους ΠΟΠ/ΠΓΕ & Ποικιλίας καθώς και άλλες
γραφειοκρατικές προβλέψεις του ΥΠΑΑΤ, δημιουργούν έναν
ασφυκτικό κλοιό στους έλληνες αμπελουργούς και οινοποιούς.
Ο ΣΕΟ έχει παρέμβει με σειρά επιστολών στις αρμόδιες Διευθύνσεις
του ΥΠΑΑΤ και προτείνει άμεσες διορθωτικές κινήσεις για την
εξομάλυνση και τον εξορθολογισμό του συστήματος, ως ακολούθως:



Για την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’αριθμ.
5833/155045/12-12-2013 όσον αφορά στην ΚΥΑ για οίνους
ΠΟΠ/ΠΓΕ και ποικιλίας:

Α. Την αύξηση της σταφυλικής απόδοσης σε οίνο. Σύμφωνα με το
άρθρο αρθρ.9 παρ.2 στοιχ. δ, « ο συντελεστής απόδοσης των
σταφυλιών σε οίνο Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε ή ποικιλιακό δεν θα πρέπει να
ξεπερνά το 75 % δηλαδή για 100 χιλιόγραμμα σταφυλιών δεν μπορεί
να λαμβάνονται περισσότερο από 75 λίτρα οίνου Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε ή
ποικιλιακό». Κρίνουμε ότι το ποσοστό αυτό θα πρέπει να αυξηθεί από
75% σε 82% καθώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κλάδου, τις
ιδιαιτερότητες του ελληνικού αμπελώνα και στα σύγχρονα δεδομένα
της οινολογίας.
Β. Η μέγιστη στρεμματική απόδοση των ποικιλιών στους οίνους
που δεν προορίζονται για ΠΟΠ ή ΠΓΕ σύμφωνα με το άρθρο 19
παρ.8 , θα πρέπει να αυξηθεί σε 3000 χιλιόγραμμα για τα ερυθρά, 4000
χιλιόγραμμα για τα λευκά και 5000 χιλιόγραμμα για τον Ροδίτη,
καθώς κάτι τέτοιο είναι τεχνικώς αποδεκτό και οικονομικώς
απαραίτητο.
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Γ. Θα πρέπει να τροποποιηθεί το ζήτημα της αρίθμησης των οίνων
με Π.Γ.Ε.
……………….Για τους λόγους αυτούς κρίνουμε ότι το βέλτιστο θα ήταν
να καταργηθεί το καθεστώς αρίθμησης με κωδικό στους οίνους Π.Γ.Ε.
κατά τα πρότυπα άλλων οινοπαραγωγικών κρατών της Ε.Ε., όπου ο
έλεγχος περιορίζεται στην παραγωγή από τις αρμόδιες αρχές και δεν
περιπλέκει τις διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου με την προσθήκη
αρίθμησης στην ετικέτα. Σε κάθε πάντως περίπτωση, η αρίθμηση των
ΠΓΕ θα πρέπει να μην γίνεται με μοναδιαίο αριθμό για κάθε ΠΓΕ.
Δ. Επιπλέον πάγια θέση του Σ.Ε.Ο. είναι για πρακτικούς και
δικαιοπολιτικούς λόγους, είναι ότι για την ακρίβεια της δήλωσης
συγκομιδής πρέπει να ευθύνεται ο αμπελουργός και όχι ο
οινοπαραγωγός. Για τον λόγο αυτό σάς επαναλαμβάνουμε το αίτημά
μας για τροποποίηση του άρθρου 9 καθόσον ο οινοποιός
παραλαμβάνει το σταφύλι με βάση τον κωδικό αμπελοτεμαχίου χωρίς
να μπορεί να ελέγξει αν τυχόν ο αμπελουργός προμηθεύσει με
σταφύλια από το ίδιο αμπελοτεμάχιο και άλλους οινοποιούς.



Για
την
αναγκαιότητα
προσαρμοστικότητας
σταφυλικής στρεμματικής απόδοσης:

της

Α) να υπάρξει διαφορά ως προς την στρεμματική απόδοση βάσης
μεταξύ ΠΟΠ και ΠΓΕ η οποία στηρίζεται στην αναγκαιότητα
ποιοτικής διαφοροποίησης των δύο κατηγοριών και συνάδει με το
πνεύμα της διάκρισης μεταξύ των δύο κατηγοριών από το άρθρο 93
παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013.
Β) να υπάρχει ανοχή 20% να ισχύει για όλους τους ΠΟΠ/ΠΓΕ κάθε
χρόνο (οριζόντια ανοχή)
Γ) η ποσότητα σταφυλιών ενός αμπελοτεμαχίου που βρίσκεται άνω
του ορίου της στρεμματικής απόδοσης της συγκεκριμένης σοδειάς
αλλά εντός του ορίου του 20% να χαρακτηρίζεται ΠΟΠ/ΠΓΕ και δεν
απορρίπτεται η συνολική παραγωγή του αμπελοτεμαχίου.
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Δ) η αρμόδια αρχή (και στο μέλλον τα Συμβούλια Αμπελοοινικής
Ζώνης) να αποφασίζει κάθε χρόνο την αύξηση του ορίου
στρεμματικής απόδοσης μιας περιοχής μέχρι του ανώτατου ορίου του
20% (όπως συμβαίνει σε άλλα κράτη μέλη της Ένωσης)
Ε) να αυξηθεί γενικότερα κατά 20 %, η μέγιστη στρεμματική απόδοση
των διαμερισματικών οίνων που παράγονται από τους αντίστοιχους
τοπικούς του διαμερίσματος, να γίνει σε όλες τις περιπτώσεις αύξηση
των στρεμματικών αποδόσεων κατά 20%. Παράδειγμα αν ο τοπικός
Κορινθίας έχει όριο 1200 κιλά ανά στρέμμα, ο αντίστοιχος
Πελοποννησιακός από τα ίδια αμπελοτεμάχια να μπορεί να
παράγεται από αυξημένη απόδοση κατά 20% ήτοι μέχρι 1440
κιλ./στρεμ.
ΣΤ) το Υπουργείο να θέσει σε διαβούλευση το ζήτημα των
στρεμματικών αποδόσεων βάσης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της
κάθε ζώνης.



Όσον αφορά στις υποχρεωτικές δηλώσεις παραγωγής,
επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων αμπελοοινικών
προϊόντων, ο ΣΕΟ θεωρεί πως:

Η απαίτηση στο προτεινόμενο υπόδειγμα δήλωσης εμπορίας
/επεξεργασίας να αναγράφονται τα στοιχεία των τιμολογίων είναι
ιδιαίτερα προβληματική στην εφαρμογή της ειδικά για τις μεγάλες
οινοποιητικές επιχειρήσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού τιμολογίων. Η
απάλειψη αυτής της καταγραφής δεν έχει επίπτωση στην δυνατότητα
ελέγχων από τις δημόσιες αρχές καθώς θα αναγράφεται ο αριθμός
του αμπελοτεμαχίου.
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