Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015

1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ
Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών:


Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία
σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς οίνους
που βρίσκεται σε διαβούλευση.
Συγκεκριμένα αποφασίστηκαν τα εξής:



Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται
αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.



Απαλείφτηκε η υποχρέωση όσων εταιρειών παράγουν βιολογικό κρασί
να πρέπει να βελτιώνουν την περιβαλλοντολογική τους επίδοση.



Αναμένεται να κυκλοφορήσει παράρτημα με τις επιτρεπόμενες
οινολογικές πρακτικές στο πλαίσιο των εφαρμοστικών πράξεων.



Οι αρωματικοί οίνοι δεν συμπεριλήφθησαν στο υπό συζήτηση
κείμενο.



Δεν έχουν εξαιρεθεί τα κρασιά από την υποχρέωση αναγραφής της
ένδειξης προέλευσης της πρώτης ύλης.

Αντίθετα, στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:


Επιμένουν
στην
απαγόρευση συνύπαρξης
βιολογικών
και
συμβατικών αμπελώνων στην ίδια αμπελουργική εκμετάλλευση με
μεγάλη όμως μεταβατική περίοδο



Τέθηκε ξανά η υποχρέωση βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης
για εκείνους που παράγουν βιολογικά κρασιά. Εξαιρέθηκαν
αμπελουργοί και λιανέμποροι.



Σχετικά με τις οινολογικές πρακτικές: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
μέχρι σήμερα τη δυνατότητα να μεταβάλλει τους κανονισμούς που
αφορούν στις οινολογικές πρακτικές.
Θα δίνεται επίσης η
δυνατότητα χρήσης μη βιολογικών οινολογικών πρακτικών.



Οι αρωματικοί οίνοι δεν συμπεριλήφθησαν στο υπό συζήτηση κείμενο
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Για τις ενδείξεις προέλευσης των πρώτων υλών ισχύει το παρόν
καθεστώς δηλαδή δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής της ένδειξης
προέλευσης της πρώτης ύλης.



Σε σχέση με τη βιολογική πιστοποίηση: έχουν εξαιρεθεί από την
υποχρέωση πιστοποίησης μόνο οι εταιρείες που εμπορεύονται
προσυσκευασμένα προϊόντα.

Στις 17 Ιουλίου αναμένεται να υιοθετηθεί από την Επιτροπή Γεωργίας του
Ευρωκοινοβουλίου το αναθεωρημένο κείμενο που θα αφορά στους
βιολογικούς οίνους. Η Comite Vins θα αποστείλει στην Επιτροπή εκ νέου το
κείμενο με τις θέσεις της.
Σημείωση: Για καλύτερη κατανόηση του θέματος που αφορά στον υπό
συζήτηση κανονισμό για τα βιολογικά κρασιά καθώς και την εξέλιξη των
διαπραγματεύσεων, σας παραθέτω πιο κάτω προηγούμενο σχετικό μου
σημείωμα προς το ΔΣ τον Οκτώβριο 2014.

Από το σημείωμά μου του Οκτωβρίου 2014:
Βιολογικά κρασιά

Τον περασμένο Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της
για ένα νέο κανονισμό που θα αφορά στα βιολογικά κρασιά καθώς και το
σχετικό σχέδιο δράσης.
Η πρόταση της Επιτροπής συζητείται μέσα στο φθινόπωρο διεξοδικά σε
επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Πιο κάτω σας παραθέτω τις θέσεις της Comite Vins όσον αφορά στην
πρόταση της Επιτροπής για τους βιολογικούς οίνους.
Α) Μικτές αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις
Προκειμένου ένας οίνος να χαρακτηρίζεται βιολογικός η Επιτροπή
προτείνει τη μετατροπή των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων σε 100%
βιολογικές.
Η CEEV ζητά να διατηρηθεί η παρέκκλιση για τις μικτές εκμεταλλεύσεις –
ένα μέρος του αμπελώνα καλλιεργείται βιολογικά και ένα άλλο συμβατικάμια και μεγάλο ποσοστό των βιολογικών αμπελώνων στην Ευρώπη
περιλαμβάνεται σε μικτές εκμεταλλεύσεις. Η απαγόρευση της χρήσης του
όρου βιολογικός για μικτές εκμεταλλεύσεις θα εμποδίσει σημαντικά τις
δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου της βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη.
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Επιπλέον, η μετατροπή των μεγάλων αγροκτημάτων σε βιολογικά δεν είναι
δυνατόν να γίνει με ταχείς ρυθμούς αλλά με προοδευτικό τρόπο.

Β) Επιτρεπόμενες οινολογικές πρακτικές






Η CEEV ζητάει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση σε σχέση με τις φυσικές
διεργασίες στην παραγωγή των βιολογικών οίνων όπως είναι η
ηλεκτροδιαπίδυση, η μερική αφαίρεση αλκοόλης και η χρήση
εναλλάκτη κατιόντων. Οι διεργασίες αυτές θα πρέπει να επιτρέπονται
για την παραγωγή βιολογικών οίνων δεδομένου ότι συνάδουν πλήρως
με τις γενικές αρχές της βιολογικής παραγωγής καθώς και των
ειδικών αρχών που ισχύουν για την επεξεργασία των βιολογικών
τροφίμων.
Θα πρέπει να αναγραφεί με σαφήνεια η αρχή ότι ορισμένες
οινολογικές πρακτικές που προέρχονται από βιολογικές πρώτες ύλες
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα των
πρώτων υλών πχ ζύμες, πρωτεΐνες, ζελατίνη κλπ
Η διαδικασία ενσωμάτωσης των βιολογικών οίνων στην Ευρωπαϊκή
νομοθεσία περί οινολογικών πρακτικών που αφορούν στα συμβατικά
κρασιά θα πρέπει να επισπευσθεί και απλοποιηθεί. Πριν δοθεί η
έγκριση για την ενσωμάτωση θα προηγηθεί μια αυστηρή αξιολόγηση
από τον OIV. Η υιοθέτηση νέων οινολογικών πρακτικών θα πρέπει να
ευνοεί την τεχνολογική καινοτομία η οποία επηρεάζει σημαντικά την
ανταγωνιστικότητα για όλους τους τύπους των κρασιών.

Γ) Παρουσία μη εγκεκριμένων προϊόντων ή ουσιών



Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής
Για λόγους συνέπειας με την ευρωπαϊκή οινική νομοθεσία θα πρέπει
οι
υποχρεωτικές μέθοδοι ανάλυσης για τον προσδιορισμό της
σύνθεσης των οίνων και οι κανόνες που επιτρέπουν να διαπιστωθεί
κατά πόσον τα προϊόντα αυτά έχουν αποτελέσει αντικείμενο
επεξεργασιών κατά παράβαση των επιτρεπόμενων οινολογικών
πρακτικών είναι εκείνες που προτείνονται από τον OIV. Επιπλέον, θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ψηφίσματα του OIV σχετικά με τον
προσδιορισμό των υπολειμμάτων από φυτοφάρμακα στα κρασιά.

Δ) Ένδειξη προέλευσης πρώτης ύλης
Η CEEV ζητάει να εξαιρεθούν τα κρασιά από την υποχρεωτική αναγραφή
της ένδειξης προέλευσης της πρώτης ύλης δεδομένου ότι είναι πραγματικά
περιττή σύμφωνα με τις ειδικές υποχρεωτικές διατάξεις που ισχύουν με
βάση την οινική νομοθεσία.
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Ε) Βιολογική πιστοποίηση και έλεγχοι
Η CEEV συμφωνεί να απαλλάσσονται από την υποχρέωση πιστοποίησης οι
εμπορικές εταιρείες που λαμβάνουν ήδη πιστοποιημένο βιολογικό οίνο.
Αφού δεν υπεισέρχεται επιπλέον επεξεργασία δεν υπάρχει κίνδυνος απάτης.
ΣΤ) Εμπόριο με Τρίτες Χώρες
Η CEEV χαιρετίζει τη φιλόδοξη διάσταση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σε σχέση με τις εξαγωγές και καλεί την Επιτροπή:




Να δημιουργήσει συστήματα αναγνώρισης μέσω διεθνών συμφωνιών,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των συμφωνιών που θα
διευκολύνουν το εμπόριο των βιολογικών κρασιών, δίνοντας
προτεραιότητα στις 3ες Χώρες που αποτελούν τις κυριότερες αγορές
στόχους για τις εξαγωγές των Ευρωπαϊκών οίνων όπως ΗΠΑ, Ελβετία,
Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Χονγκ Κονγκ και Ρωσία.
Να προωθήσει τη διεθνή εναρμόνιση των προτύπων για τα βιολογικά
κρασιά

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αναθεώρηση Καν. 555/2008)
Ι. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ


Κριτήρια προτεραιότητας

 Στο νέο υπό διαβούλευση κείμενο της Επιτροπής αναφέρεται ότι θα
δίνεται προτεραιότητα στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
οινοπαραγωγικές εταιρείες.
Η CEEV είναι αντίθετη στο παραπάνω κριτήριο με το σκεπτικό ότι ο
Κανονισμός 1308/2013 που αναφέρεται στα κριτήρια προτεραιότητας
αφορά στις επενδύσεις και μόνο. Η CEEV είναι τελείως αντίθετη με την
επέκταση του κριτηρίου σε όλα τα προγράμματα στήριξης. Τονίζει επίσης
ότι η επιβολή του κριτηρίου προτεραιότητας μόνο για τις πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες εταιρείες έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 9ε του ίδιου
Κανονισμού και συγκεκριμένα στο σημείο που αναφέρει ότι οι δικαιούχοι
θα πρέπει εγγυηθούν ότι θα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τους
εμπορικούς περιορισμούς και τις απαιτήσεις των αγορών που απορρέουν
από τις συναλλαγές τους με Τρίτες χώρες κυρίως σε ότι αφορά στην
προμήθεια ποιοτικών προϊόντων σε επαρκείς ποσότητες για μεγάλο χρονικό
διάστημα μετά τις προωθητικές ενέργειες.
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 Θα δίνεται προτεραιότητα σε νέους δικαιούχους
Η CEEV δεν συμφωνεί με το σημείο αυτό με το σκεπτικό ότι μπορεί να
σταματήσει τις προσπάθειες των εταιρειών που επένδυσαν στο πλαίσιο του
προηγούμενου
προγράμματος.
Μπορεί
επίσης
να
προκαλέσει
αντικατάσταση μεταξύ ευρωπαϊκών εταιρειών με αποτέλεσμα την μείωση της
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οίνων.
 Θα δίνεται προτεραιότητα σε εκείνους τους δικαιούχους που
στοχεύουν σε νέες χώρες ή σε νέες περιοχές των ίδιων χωρών.
Η CEEV δεν συμφωνεί με τη διατύπωση αυτή και κυρίως για μεγάλες χώρες
με πολύπλοκη νομοθεσία στα διαφορετικά σημεία HORECA και θεωρεί ότι
θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να στοχεύουν σε
διαφορετικές περιοχές της ίδιας χώρας ή σε διαφορετικά σημεία διακίνησης
των κρασιών στην ίδια χώρα (πχ εστίαση σε σχέση με σημεία λιανικής).


Πληρωμές

Αναφέρεται στο προς διαβούλευση κείμενο ότι η αποπληρωμή των
δικαιούχων αφού έχουν αποδώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αιτήσεις
αποπληρωμής κλπ θα γίνεται μέσα σε 7 μήνες από την απόδοση της
αίτησης πληρωμής. Η διάρκεια αυτή είναι πολύ μεγάλη και η CEEV
αντιδρά.


Εφαρμοστικός κανονισμός

Αναφέρεται στο κείμενο ότι θα είναι δυνατή η επιβολή επιπλέον κριτηρίων
για την εξασφάλιση του ελέγχου του προγράμματος από τα ΚΜ. Η CEEV
είναι ενάντια στην δυνατότητα αυτή πιστεύοντας ότι καταστρατηγεί την
ομοιογενή εφαρμογή του προγράμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


Υψηλής αξίας προϊόντα

Αναφέρεται στο κείμενο ότι τα προϊόντα που θα μπορούν να συμμετέχουν
στις ενέργειες προβολής θα πρέπει να είναι υψηλής αξίας. Θα πρέπει να
υπάρξει διευκρίνηση σε σχέση με το σημείο αυτό. Ποια είναι τα κριτήρια με
τα οποία κρίνεται η αξία ενός προϊόντος;


Έξοδα προσωπικού

Σύμφωνα με το κείμενο, τα έξοδα προσωπικού που σχετίζονται με την
προετοιμασία, εφαρμογή και follow up των δράσεων δεν θα πρέπει να
ξεπερνά το 4% του συνολικού προϋπολογισμού (το ίδιο ισχύει και για τα
προγράμματα εσωτερικής αγοράς αλλά και καινοτομίας).
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Η CEEV θεωρεί ότι το 4%, ειδικά όσον αφορά στις ενέργειες προβολής σε
Τρίτες χώρες, είναι ιδιαίτερα μικρό ποσοστό.


Οικονομική διαχείριση

Στο κείμενο αναφέρεται ότι θα είναι δυνατή η μετατροπή ενεργειών χωρίς
προηγούμενη έγκριση μέσα στο πλαίσιο του 20% από δράση σε δράση
αρκεί να μην αλλάζει ο συνολικός προϋπολογισμός και οι στόχοι του
προγράμματος.
Το σημείο αυτό είναι σημαντικό αλλά η Comite ζητάει επίσης να
ξεκαθαριστεί εάν θα είναι δυνατή και η μετατροπή ενεργειών από χώρα σε
χώρα ή μόνο στο πλαίσιο της ίδιας χώρας.
ΙΙ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ
Στο κείμενο αναφέρεται ότι οι προωθητικές ενέργειες εντός της ΕΕ θα
πρέπει να:
Α) αναφέρονται στην λελογισμένη κατανάλωση αλκοόλ και στους
κινδύνους που προκαλεί η υπερβολική κατανάλωσή του και
Β) στο σύστημα που διέπει τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ
Η CEEV πιστεύει ότι είναι πρωτίστης σημασίας και μακροπρόθεσμα
αναγκαία για τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού οίνου η αναφορά στη
λελογισμένη κατανάλωση κρασιού και ότι αυτή δεν είναι απαραίτητο
πάντα να συνοδεύεται από αναφορές στους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ
γιατί αδυνατίζει το πρωταρχικό μήνυμα σε σχέση με την λελογισμένη
κατανάλωση αλκοόλ.
ΙΙΙ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Επιλέξιμες δαπάνες
Στο κείμενο αναφέρεται ότι οι επενδύσεις που έχουν να κάνουν με τη
βελτίωση της συνολικής επίδοσης της οινοπαραγωγικής επιχείρησης και η
προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς δεν θα αποτελούν επιλέξιμες
δαπάνες.
Η CEEV διαφωνεί με την άποψη αυτή λέγοντας ότι θα πρέπει να
περιλαμβάνει
τις απαραίτητες βελτιώσεις που θα βοηθήσουν τους
Ευρωπαϊκούς οίνους να ξεπεράσουν προβλήματα προσέγγισης αγορών όπως
πχ το πρόβλημα που έχει προκύψει με τις φθαλικές ενώσεις στην Κίνα.
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Η CEEV πιστεύει επίσης ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται η ανανέωση των
βαρελιών μια και συνεισφέρει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
ευρωπαϊκών κρασιών.
IV. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η διαβούλευση μεταξύ των ΚΜ για την αναθεώρηση του Καν. 555/2008
ξεκίνησε τον Απρίλιο, το τελικό κείμενο θα δοθεί στο Ευρωκοινοβούλιο τον
Οκτώβριο και ο νέος Κανονισμός αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στον
Μάρτιο 2016.

Σοφία Πέρπερα
Χημικός-Οινολόγος
Σύμβουλος ΣΕΟ
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