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Ενιαία ενίσχυση
και το 2013
για τους
αμπελουργούς

Δικαιώματα φύτευσης

Άδειες υπό προϋποθέσεις
προβλέπει και το νέο καθεστώς
για τα δικαιώματα φύτευσης

O

ριστική πλέον είναι η υπαναχώρηση
της Ε.Ε. από τη θέση της απελευθέρωσης των
δικαιωμάτων φύτευσης, καθώς η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου που είχε συγκροτήσει η
Commission αναγνωρίζει την
ανάγκη ύπαρξης ενός κανονιστικού πλαισίου.
Ήδη, στα συμπεράσματα
της Ομάδας που δόθηκαν στη
δημοσιότητα στις 19 Δεκεμβρίου τονίζεται χαρακτηριστικά ότι οι εμπειρογνώμονες
συμφώνησαν «στην απόλυτη
αναγκαιότητα της διατήρησης ενός διαθέσιμου πλαισί-

ου δικαιωμάτων εντός της Ε.Ε.
για όλες τις κατηγορίες των
οίνων». Σχολιάζοντας η CopaCogeca τη θέση αυτή εξέφρασε την ικανοποίηση της λέγοντας ότι είναι βήμα προς την
σωστή κατεύθυνση.
Λίγες μέρες νωρίτερα, σε
όλες τις οινοπαραγωγές χώρες της Ε.Ε. οι εκπρόσωποι
των αμπελουργών είχαν δώσει συνεντεύξεις επισημαίνοντας τους κινδύνους από μια
ενδεχόμενη απόφαση που
θα απελευθέρωνε το καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης.
Ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ Χρ.
Μάρκου και ο διευθυντής της

Οργάνωσης Παρ. Κορδοπάτης είχαν επισημάνει στις δηλώσεις τους ότι η απελευθέρωση θα οδηγούσε την αμπελουργία στον έλεγχο μεγάλων βιομηχανικών συγκροτημάτων, προοπτική που θα
ενείχε τεράστιο κοινωνικό κόστος.
Στα συμπεράσματα της
Ομάδας Υψηλού Επιπέδου
τονίζεται μεταξύ άλλων, ότι
το σύστημα επέκτασης αδειοδότησης νέων φυτεύσεων
θα το διαχειρίζονται τα Κράτη-Μέλη λαμβάνοντας υπόψη
τις συστάσεις των επαγγελματικών οργανώσεων, οι νέ-

κτός από τα κακά υπάρχουν ευτυχώς και τα καλά νέα. Ένα από
αυτά η διασφάλιση ότι και φέτος οι
αμπελουργοί σταφυλιών οινοποιείας
θα είναι δικαιούχοι Ενιαίας Ενίσχυσης.
Ήδη, μετά τις παρεμβάσεις της ΚΕΟΣΟΕ, το ΥΑΑΤ απέστειλε ανακοίνωση
στην Commission, με βάση την οποία
δηλώνει ότι θα καταβληθούν μέσω
του Προγράμματος Στήριξης 20132014 (Εθνικό Φάκελο) 16.000.000 €
στους αμπελουργούς.
Η εξέλιξη αυτή, είναι προς όφελος
του αμπελουργικού πληθυσμού και
επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι
η σημερινή ηγεσία του ΥΑΑΤ ευαισθητοποιήθηκε ως προς την αναγκαιότητα στήριξης των πραγματικών παραγωγών και της πρωτογενούς παραγωγής.

E

ες άδειες θα παρέχονται δωρεάν (πιθανόν 2% της επιφάνειας του αμπελώνα κάθε χώρας για κάθε έτος επί 5 έτη),
δεν θα μεταβιβάζονται και θα
ισχύουν για 3 χρόνια. Το σύστημα θα ισχύσει για 6 χρόνια
και θα προβλέπει ρήτρες επανεξέτασης.
Από πλευράς Copa-Cogeca
τονίζεται ότι ορισμένες πλευρές του συστήματος πρέπει
να βελτιωθούν και κυρίως η
διάρκεια ισχύος, η έναρξη
εφαρμογής όπως επίσης και
οι ρήτρες.
Σελ. 7

Νέα πρόταση από την ΚΕΟΣΟΕ μετά το «όχι» στη μετάθεση της άτοκης

«Πνίγονται» οι οινοποιητικές επιχειρήσεις
λόγω έλλειψης ρευστότητας

ε πλήρες αδιέξοδο έχουν
οδηγηθεί πλέον οι περισσότερες οινοποιητικές επιχειρήσεις
εξ αιτίας της απόλυτης έλλειψης
ρευστότητας.
Ήδη, η βιωσιμότητα πολλών απ’
αυτές απειλείται ευθέως, γεγονός
που αν δεν αποφευχθεί θα έχει
οδυνηρές επιπτώσεις στην οικονομία της περιφέρειας αλλά και
της χώρας (απώλεια συναλλάγμα-

Σ

τος, ανεργία, διάλυση του παραγωγικού ιστού κ.λπ.).
Το πρόβλημα γίνεται ακόμη
οξύτερο μετά την αδυναμία των
οινοποιείων να καταβάλουν την
πρώτη δόση του άτοκου δανείου
(έληξε στις 31/12), καθώς προβλέπεται από τις αποφάσεις να καταστεί απαιτητό όλο το δάνειο.
Σε μια προσπάθεια να βρεθεί
λύση, η ΚΕΟΣΟΕ ζήτησε από την

κυβέρνηση την μετατροπή της
εκάστοτε ληξιπρόθεσμης δόσης
σε μακροπρόθεσμο έντοκο δάνειο, με ταυτόχρονη άρση της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου.
Ήδη η ΚΕΟΣΟΕ πραγματοποίησε
συνάντηση την 22α Ιανουαρίου
2013, με επιτελείο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αντιμετωπίζει θετικά την πρόταση.
Σελ. 3

Του Δημήτρη Βιτάλη για τα Αμπελοοινικά Νέα

Πως αποτιμά την μεταρρύθμιση της ΚΟΑ η Commission
Σε μια αναλυτική αποτίμηση
της μεταρρύθμισης της ΚΟΑ Οίνου (2008) προέβη η Commission
με έκθεση της προς την Ευρωβουλή και το Συμβούλιο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «εφαρμόστηκε σωστά».

"Kαφκική"
περιπέτεια για την
AΣ Πάρου σελ.2

Η έκθεση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς προδιαγράφει και τις
κατευθύνσεις στις οποίες θα κινηθεί η νέα ΚΟΑ, θέμα για το οποίο γίνονται ήδη διαβουλεύσεις και στις
επαγγελματικές οργανώσεις της
Ε.Ε. (Copa Cogeca) με ενεργό συμ-

Ψήφισμα
ΠAΣEΓEΣ για
φορολογικό σελ. 2

μετοχή της ΚΕΟΣΟΕ.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση,
η οινική αγορά είναι σχετικά σταθερή, με προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση λόγω εκριζώσεων 2.725.280 στρεμμάτων εκ
των οποίων 1.113.640 (!!!) εκριζώ-

Το κρασί σε όλο
τον κόσμο
σελ.
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θηκαν χωρίς επιδότηση λόγω του
ασύμφορου της καλλιέργειας, με
συνέπεια μειωμένα αποθέματα και
αρκετή εξωστρέφεια σε παραδοσιακές αγορές τρίτων χωρών αλλά
πλέον και σε αναδυόμενες αγορές
(Κίνα-Ρωσία).

Mε "ταυτότητα"
το χύμα κρασί

7

σελ.

Η κατάργηση των μέτρων παρέμβασης έγινε χωρίς δυσκολίες,
αναφέρεται, ενώ κρίνεται επιτυχές
το πρόγραμμα των εκριζώσεων
(συνολικά 161.164 εκτάρια).
Σελ. 4-5

Οινοπνευματικά
σελ.

8
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"Kαφκική" περιπέτεια για την AΣ Πάρου που απειλείται πλέον με κλείσιμο

Στον «αέρα» η συμφωνία της με την ΑΤΕ λόγω… νόμου

H

πρώην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας
με τα σκανδαλώδη προνόμιά της
είχε υποθηκεύσει μονομερώς το
σύνολο της ακίνητης περιουσίας της πρώην
ΕΑΣ Πάρου για υποτιθέμενα υπόλοιπα οφειλών από δάνεια της δεκαετίας του ’80.
Η περιουσία αυτή αποτελείται από τις βιομηχανικές μονάδες (οινοποιείο, ελαιουργείο, τυροκομείο), αποθήκες και αστικά ακίνητα αξίας εκατομ. ευρώ.
Το 2003 η Τράπεζα κινήθηκε κατά της ακίνητης περιουσίας της Ένωσης, όμως τα δικαστήρια έκριναν την απαίτησή της ασαφή
και αόριστη. Κατά των αποφάσεων αυτών η
ΑΤΕ δεν προσέφυγε μέσα στα χρονικά περιθώρια που της έδινε ο νόμος καθιστώντας
τες πλέον τελεσίδικες.
Για να αρθούν όμως οι υποθήκες από τα
περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης χρειάζονταν νέες δικαστικές αποφάσεις για τις
οποίες κινήθηκε άμεσα με δυο δικαστικές
αγωγές το 2003 κατά της ΑΤΕ. Δυστυχώς το
τριτοκοσμικό καθεστώς των ελληνικών δικαστηρίων παρέπεμψε στις καλένδες την
υπόθεση αφού μέχρι σήμερα δεν έχει δικαστεί σε πρώτο βαθμό καμία αγωγή. Πρώτη
αναβολή ζητήθηκε από την Τράπεζα, η δεύτερη μετά από απεργία των δικηγόρων και η
τρίτη επειδή δεν πρόλαβε το δικαστήριο να
συζητήσει όλες τις υποθέσεις του πινακίου.
Κάθε αναβολή ήταν 3-4 χρόνια.
Παράλληλα, τα καταχρηστικά προνόμια
της ΑΤΕ κρίθηκαν παράνομα από αποφάσεις του Αρείου Πάγου και των δικαστηρίων της Καβάλας και του Ναυπλίου. Δυστυχώς όμως οι παλιές υποθήκες της ΑΤΕ δεν
σβήστηκαν.

Η πλήρης και άδικη αποξένωση της Οργάνωσης από το σύνολο της περιουσίας
της και ο 20ετής αποκλεισμός της από κάθε μορφής χρηματοδότηση την οδηγούσαν
στην παραγωγική και επιχειρηματική απαξίωση. Η αστική περιουσία της έχει αντικειμενική αξία 8 εκατομ. ευρώ. Η εμπορική της
αξία πριν από πέντε χρόνια θα ξεπερνούσε
με συντηρητική εκτίμηση τα 20 εκατομ. ευρώ. Η αξιοποίηση ενός μέρους της θα αρκούσε για τον πλήρη εκσυγχρονισμό της.
Αντί αυτού οδηγείται με κυνικό τρόπο στη
διάλυση και ο αγροτικός κόσμος της Πάρου
στην απόγνωση.
Μπροστά σε αυτά τα αδιέξοδα η διοίκηση
της Ένωσης το 2011 πήρε την απόφαση να
συμβιβαστεί εξωδικαστικά με την διοίκηση
της ΑΤΕ και να κλείσει όλες τις καρτέλες των
δανείων με μεταβίβαση στην Τράπεζα ενός
μέρους των περιουσιακών της στοιχείων.
Δυστυχώς η συμφωνία αυτή δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί γιατί οι μεταβατικές διατάξεις του νόμου 4015/2011, για το νέο θεσμικό πλαίσιο των αγροτικών συνεταιρισμών,
απαγόρευσαν τις εκποιήσεις περιουσιακών
στοιχείων των ΕΑΣ μέχρι την ολοκλήρωση
της διαδικασίας μετατροπής τους, χωρίς να
κάνει πρόβλεψη για την περίπτωση μεταβίβασης προς τις Τράπεζες για εξόφληση δανείων, ούτε και για την περίπτωση της Ένωσης, που περιλαμβάνεται η μεταβίβαση στο
σχέδιο εξυγίανσης που προβλέπει ο νόμος
4015/2011.
Έτσι για ένα χρόνο, που κράτησε η μεταβατική διαδικασία, είχε το πρωτοφανές παράδοξο ένας νόμος να επιβάλλει την υλοποίηση της συμφωνίας με την ΑΤΕ και ο ίδιος

νόμος να την απαγορεύει.
Σήμερα που ολοκληρώθηκε η διαδικασία
μετατροπής και πάλι η ΕΑΣ Πάρου δε μπορεί να υλοποιήσει την συμφωνία γιατί ένας
άλλος νόμος διέλυσε την ΑΤΕ και δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος κάποιου διαδόχου νομικού προσώπου για να
υπογράψει για την υλοποίηση της συμφωνίας.
Το αποτέλεσμα όλου αυτού του παραλογισμού είναι να οδηγείται στο κλείσιμο μια
συνεταιριστική οργάνωση που ιδρύθηκε το
1929, τα τελευταία 20 χρόνια λειτουργεί χωρίς δανεισμό, έχει μια μεγάλη αστική περιουσία και αποδίδει στο κράτος κάθε χρόνο
1 εκατομμύριο ευρώ φόρους και εισφορές.
Η λειτουργία του Αγροτικού Συνεταιρισμού
κινδυνεύει, άμεσα πλέον (τις επόμενες μέρες), να διακοπεί, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των παραγωγικών μονάδων του (τυροκομείο, ελαιουργείο, οινοποιείο), την αναστολή λειτουργίας των αποθηκευτικών κέντρων με τα αγροτικά εφόδια (ζωοτροφές,
λιπάσματα, σπόροι, κ.λπ.), καθώς και των
διοικητικών υπηρεσιών υποστήριξης των
αγροτών.
Η ΕΑΣ Πάρου κάνει ύστατη έκκληση για
την διάσωση της αγροτικής ζωής της Πάρου. Ζητάει να δοθεί άμεσα η δυνατότητα
στον εκκαθαριστή της ΑΤΕ να συναινέσει και
να υπογράψει για την υλοποίηση της εν λόγω συμφωνίας ή τουλάχιστον να απελευθερώσει από τις υποθήκες τα ακίνητα του Συνεταιρισμού που δεν αποτελούν μέρος της
και κατά συνέπεια δεν διεκδικούνται από το
δημόσιο, μέχρι να είναι έτοιμος για τα υπόλοιπα.

Ζητά να τις επιτραπεί να συνεχίσει την
δράση της και δεν απαιτεί ούτε ένα ευρώ
δημόσιας δαπάνης, ούτε απειλεί κανένα δικαίωμα του ελληνικού δημοσίου.

Ο Μάρκος Καφούρος
στο τιμόνι της
Διεπαγγελματικής
Νέος πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ για την
ερχόμενη διετία (Φεβρουάριος 2013Φεβρουάριος 2015) αναλαμβάνει ο
πρόεδρος της ΕΑΣ Θηραϊκών Προϊόντων Μάρκος Καφούρος. Σχετική
απόφαση έλαβε ομόφωνα το ΔΣ της
ΚΕΟΣΟΕ.
Ο Μάρκος Καφούρος είναι γεωπόνος, με μεγάλη διαδρομή στην ΕΑΣ
Σαντορίνης και καθοριστική συμβολή στην ανάδειξη, μέσω συνεδρίων
και άλλων πρωτοβουλιών, της τοπικής παραγωγής. Για τα θέματα αυτά
έχει πλούσια αρθρογραφία.

Ψήφισμα ΠΑΣΕΓΕΣ για φορολογικό
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στερα από πανελλαδική σύσκεψη (13/12) με τις διοικήσεις των ΕΑΣ, η ΠΑΣΕΓΕΣ εξέδωσε ψήφισμα όπου επισημαίνει ότι η συνολική επιβάρυνση των αγροτών και των
συνταξιούχων του ΟΓΑ, με το Μνημόνιο ΙΙΙ
που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο, υπερβαίνει
το ύψος του ενός δις ευρώ κατά το 2013.
Πρόκειται για μέτρα όπως: α) η μείωση της

επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες (152 εκατ.
ευρώ), β) η μείωση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου (130 εκατ. ευρώ), γ) η κατάργηση των
δώρων στις κύριες συντάξεις του ΟΓΑ (673
εκατ. ευρώ) και δ) η αύξηση της εισφοράς
περίθαλψης ασφαλισμένων ΟΓΑ (90 εκατ.
ευρώ), τα οποία κινούνται στο όριο της κοινωνικής αναλγησίας.
Αναφέρει επίσης την υπέρμετρη διόγκω-

ση του κόστους παραγωγής (ΔΕΗ, πετρέλαιο, εισροές κ.λπ.) και συνεκτιμώντας τα
με άλλα επαχθή μέτρα (αύξηση ορίου συνταξιοδότησης) τονίζει ότι ουσιαστικά το
εισόδημα των αγροτών εξανεμίζεται. Το
φοροεισπρακτικό νομοσχέδιο, τονίζει η
κορυφαία συνεταιριστική οργάνωση, θα
πλήξει την αγροτική οικονομία, διαβρώνοντας τον κοινωνικό ιστό της περιφέρειας.

Η SantoWines και η ΕΑΣ Σητείας ανάμεσα στους πιο
επιτυχημένους Συνεταιρισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών
Προϊόντων, SantoWines, ήταν ένας
από τους συνεταιρισμούς που παρουσιάστηκαν ως case study επιτυχημένης αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης, στο
workshop που έγινε στις Βρυξέλλες (17
Οκτωβρίου 2012) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού project “Support for farmers
cooperatives”.
Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
διερεύνησε την αποτελεσματικότητα των
μέτρων στήριξης των συνεταιρισμών, αναλύοντας την επίδοση των συνεταιρισμών
και των παραγόντων που την επηρεάζουν,
όπως η εσωτερική διακυβέρνηση, το θεσμικό περιβάλλον, καθώς και η θέση τους στην
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τροφική αλυσίδα. Το project αυτό αποκτά
τεράστια σημασία , με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να ανατεθεί στις Συν/κες οργανώσεις κομβικός
ρόλος στην υλοποίηση της νέας ΚΑΠ 20132020.
Βασικό μέλος της Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας , που υλοποίησε την μεγάλη αυτή έρευνα, ήταν ο Δόκτωρ Κώστας Ηλιόπουλος
από το "Eθνικό Ίδρυμα Ερευνών" του ΕΘΙΑΓΕ. Στην εκδήλωση την SANTO WINES εκπροσώπησε ο Δ/ντης Ματθαίος Δημόπουλος.
Στην ίδια εκδήλωση συμμετείχε και για
τους ίδιους λόγους ανακηρύχτηκε επιτυχημένος συνεταιρισμός και η ΕΑΣ Σητείας.

Περιοδική έκδοση της ΚΕΟΣΟΕ
***
Ιδιοκτήτης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΕΟΣΟΕ)
***
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Κορδοπάτης
***
Γραφεία:
Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73 115 23 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 6923102 - 210 6923291
FAX: 210 69 8118
e-mail: keosoe@otenet.gr
http://www.keosoe.gr
***
Επιστολές - Εμβάσματα:
"ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΝΕΑ"ΚΕΟΣΟΕ
***
Συνδρομή Ετήσια:
Φυσικών Προσώπων:
Συνεταιριστικών Οργανώσεων:
Οργανισμών - Ν.Π.Δ.Δ.

€ 11,74
€ 17,61
€ 17,61

***
* Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις αυτών
που υπογράφουν
***
Δημιουργικό - Eκτύπωση "ΕΠΟΨΙΣ"
Ερεχθέως 7, 163 44 Ηλιούπολη
Tηλ. & Fax: 210 9715483
http://www.epopsis-graphicarts.gr
e-mail: epopsis@otenet.gr
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Παρέμβαση ΚΕΟΣΟΕ για την ληξιπρόθεσμη δόση της άτοκης

Να μετατραπεί σε μακροχρόνιο έντοκο δάνειο
προτείνει η Οργάνωση

M

προστά σε ένα νέο μεγάλο αδιέξοδο βρίσκονται οι Oινοποιητικές Eπιχειρήσεις μετά την άρνηση της κυβέρνησης να δοθεί παράταση ενός χρόνου στην πληρωμή
των δόσεων του άτοκου δανείου που δόθηκε την περίοδο 2009/10 για την παραλαβή των σταφυλιών.
Η ΚΕΟΣΟΕ, ύστερα από συζητήσεις με τις επιχειρήσεις του κλάδου, ζήτησε από την κυβέρνηση να δοθεί λύση στο αδιέξοδο μέσω της μετατροπής των ληξιπρόθεσμων δόσεων σε έντοκο μακροχρόνιο δάνειο με άρση της εγγύησης του Δημοσίου.

Επιστολή
Η επιστολή του προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ, Χρ. Μάρκου, που απευθύνεται στον υπουργό Αγρ. Ανάπτυξης
Αθ. Τσαυτάρη και στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, είναι η ακόλουθη:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Παρά τις προσπάθειες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΚΕΟΣΟΕ δεν κατέστη
δυνατόν να δοθεί παράταση κατά ένα
έτος, των δόσεων του άτοκου δανείου που έλαβαν οι οινοποιητικές επιχειρήσεις για την παραλαβή των σταφυλιών περιόδου 2009/10.
Θεωρούμε πλεονασμό να αναφερ-

θούμε και πάλι στις δυσμενείς συνθήκες που έχουν περιέλθει οι οινοποιητικές και κυρίως οι συνεταιριστικές
επιχειρήσεις εξαιτίας της μηδενικής
σχεδόν ρευστότητας που προέρχεται από την πρωτοφανή ύφεση στην
αγορά, απότοκο της οικονομικής κρίσης.
Δεδομένου ότι ήδη με ημερομηνία
31/12/2012 η πρώτη δόση του δανείου κατέστη ληξιπρόθεσμη και πολλά οινοποιεία αδυνατούν να την καταβάλλουν, οι επιπτώσεις θα είναι
οδυνηρές, αφού το σύνολο του άτοκου δανείου (ΦΕΚ Β 2155/2009, ΥΑ
2/65089/0025/2.10.2009) θα καταστεί απαιτητό, με αποτέλεσμα την βεβαίωση των οφειλών από τις κατά τό-

πους ΔΟΥ της έδρας των οινοποιείων.
Όπως κατανοείτε μια τέτοια εξέλιξη θα αποβεί μοιραία για την βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων και των
εργαζομένων σε αυτήν, γεγονός που
αποτελεί πλέον στη χώρα μας συνήθη κατάληξη, που σηματοδοτεί την
αποσύνθεση του παραγωγικού της
ιστού.
Προκειμένου συνεπώς να αποφευχθούν, οι δραματικές αυτές εξελίξεις,
εάν δεν καταστεί εφικτή η χρονική μετάθεση της δόσης, θα παρακαλούσαμε να εξετάσετε την προοπτική μετατροπής της εκάστοτε ληξιπρόθεσμης
δόσης, σε μακροπρόθεσμο έντοκο
δάνειο με ενδεχόμενη την άρση της

εγγύησης του ελληνικού δημοσίου.
Μια τέτοια ενέργεια θεωρούμε ότι
θα δημιουργούσε συνθήκες βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις του οινοποιητικού τομέα, ειδικά σήμερα που

ακόμη και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω του τραπεζικού δανεισμού είναι σχεδόν απαγορευτική, με
αποτέλεσμα εν τέλει να θίγεται αυτός
καθ’ αυτός ο αγροτικός πληθυσμός».

Η πρόταση, ειδικότερα , της ΚΕΟΣΟΕ προβλέπει :
• έκδοση υπουργικής απόφασης που αναστέλλει τις διαδικασίες βεβαίωσης οφειλών εγγυημένων από το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή τις διαδικασίες κατάπτωσης της εγγύησης και βεβαίωσης της οφειλής από τις κατά
τόπους ΔΟΥ,
• ρύθμιση με τα τραπεζικά ιδρύματα του άτοκου δανείου σε μακροπρόθεσμο με τα εξής χαρακτηριστικά: 10ετής ή 15ετής διάρκεια, 3ετής περίοδος χάριτος, έντοκο με άρση της εγγύησης του δημοσίου, χαμηλό επιτόκιο (χαμηλότερο από το ισχύον της πρώην ΑΤΕ) και υποχρέωση των οινοποιείων να καταβάλουν το 5-10% της αξίας της πρώτης δόσης προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση.

Κίνδυνος κατάρρευσης της αγοράς κρασιού ΠAPAΓΩΓH

τις ανησυχητικές συνθήκες
που διαμορφώνονται πλέον στην αγορά κρασιού από την
αδυναμία πρόσβασης των οινοποιητικών επιχειρήσεων στον δανεισμό, με αποτέλεσμα να απειλείται η ίδια η λειτουργία τους και
οι 180.000 Έλληνες αμπελουργοί
να παραμένουν απλήρωτοι σε μια
χρονική περίοδο που οι δαπάνες
επιβίωσης είναι αυξημένες λόγω
της υπερφορολόγησης, αναφέρθηκαν στη συνέντευξη τύπου στις

Σ

10/12 ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ
Χρ. Μάρκου και ο διευθυντής
Παρ. Κορδοπάτης. Επισήμαναν
μάλιστα την συντελούμενη συστηματική οικονομική απαξίωση
των οινοποιητικών συνεταιριστικών μονάδων και την επιστροφή
σε μοντέλα ασύδοτης αγοράς
περασμένων δεκαετιών στο χώρο
της αμπελουργίας, ενώ ανάλογες
διαπιστώσεις έκαναν και οι πρόεδροι των οινοποιητικών συνεταιρισμών που παραβρέθηκαν στη

συνέντευξη.
Σημειώνεται ότι την ανησυχία
της οργάνωσης συμμερίζονται
και οι εκπρόσωποι των κομμάτων
(ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, ΚΚΕ) με τους οποίους έγιναν
συναντήσεις.
Χωρίς εξαίρεση μάλιστα συμμερίστηκαν απολύτως την αναγκαιότητα της άμεσης υιοθέτησης των
μέτρων που έχει προτείνει η ΚΕΟΣΟΕ για την άρση του αδιεξόδου,
βασικότερο των οποίων ήταν η

μετάθεση της πληρωμής της δόσης για τα άτοκα δάνεια του 2010
(κάτι που ωστόσο ναυάγησε).
Ενισχυτικό της ανησυχίας είναι
ότι μετά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του έτους οι κύκλοι εργασιών
των οινοποιητικών επιχειρήσεων
κατέγραψαν μείωση 7,7% σε όγκο
και 7,3% σε αξία στα σουπερμάρκετ και 20% σε σημεία εστίασης
λόγω της συνεχιζόμενης πτώσης
της κατανάλωσης των εμφιαλωμένων οίνων.

Η φετινή παραγωγή διαμορφώθηκε στα 3.150.000 HL, εμφανίζοντας μείωση 20% σε σχέση με τον συνήθη όγκο,
ενώ ιστορικό χαμηλό παρουσιάζουν τα
αποθέματα (1,435 εκ. HL). Συνέπεια αυτών, οι τιμές σταφυλιών εμφάνισαν σταθεροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ωστόσο για χιλιάδες αμπελουργούς αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αφού παραμένουν απλήρωτοι από
πέρυσι.

Η διάρθρωση του παγκόσμιου αμπελοοινικού κλάδου με βάση την παρουσίαση του OIV

12η παραγωγός χώρα η Ελλάδα

OIV παρουσίασε σε συνέντευξή τύπου τα παγκόσμια
διαρθρωτικά στοιχεία, που αφορούν την εξέλιξη των παγκόσμιων
εκτάσεων αμπελοκαλλιέργειας,
την παγκόσμια παραγωγή οίνου
σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα

O

κατατάσσεται ως η 12η παραγωγός χώρα οίνου στον κόσμο και
τις προβλέψεις της παγκόσμιας
κατανάλωσης.
Η ΚΕΟΣΟΕ ήδη παρουσίασε στην ιστοσελίδα της http://
www.keosoe.gr/, τα βασικά ση-

μεία των προβληματισμών που
διατύπωσε ο F. Castellucci Γενικός Δ/ντης του OIV για τις εκτάσεις και τις προβλέψεις παραγωγής του 2012, αλλά και για το επίπεδο ισορροπίας μεταξύ παγκόσμιας παραγωγής και παγκόσμι-

ας κατανάλωσης, που καταδεικνύει ότι για την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο οι καταναλωτικές ανάγκες, αλλά και οι ανάγκες
για βιομηχανική χρήση (βερμούτ,
ξύδι και brandy) είναι δύσκολο να
καλυφθούν.

Ελέω κλιματολογικών συνθηκών κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις αλλαγές των μακροοικονομικών μεγεθών που θα διέπουν την παραγωγή και την κατανάλωση του οίνου σε παγκόσμιο
επίπεδο τα επόμενα χρόνια.

Η παγκόσμια παραγωγή οίνου έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 37 χρόνων, εξαντλώντας ταυτόχρονα τα αποθέματα

H

παγκόσμια παραγωγή κρασιού υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 37 ετών μετά τις ζημιές λόγω κακών
καιρικών συνθηκών στους αμπελώνες από τη
Γαλλία έως την Αργεντινή, επιφέροντας εξάντληση των αποθεμάτων, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (OIV).
Η παραγωγή θα κυμανθεί περίπου στα 248,2
εκατομ. εκατόλιτρα (6,56 δισ εκατομ. γαλόνια)
φέτος από 264.200.000 εκατόλιτρα το 2011, σύμφωνα με τον OIV. Αυτό θα είναι το χαμηλότερο
επίπεδο από τουλάχιστον το 1975, δήλωσε ο γενικός διευθυντής Federico Castellucci, σε συνέντευξη Τύπου στο Παρίσι.
Ξηρασία και χαλάζι έπληξαν τα αμπέλια στη
Γαλλία και την Ιταλία, χώρες οι οποίοι είναι οι μεγαλύτεροι παραγωγοί, ενώ η Αργεντινή υπέστη
επίσης ζημιές λόγω καιρικών συνθηκών στους
αμπελώνες της, σύμφωνα με τον Castellucci. Η
πτώση της παραγωγής θα μειώσει τα αποθέματα
και θα οδηγήσει σε μια «σφιχτή» αγορά προκειμένου να παραχθούν αλκοολούχα ποτά και βερμούτ, ανακοίνωσε ο OIV.

"Εξαρτόμαστε από τα αποθέματα για προμήθεια στην αγορά" δήλωσε ο Castellucci, σε συνέντευξή του. "Υπάρχει έλλειψη προϊόντος χύμα. Οι
έμποροι σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να στρέφονται προς τις μικρές χώρες για χύμα κρασί, που
δείχνει ότι υπάρχει πραγματική ένταση. "
Η παγκόσμια κατανάλωση κρασιού το 2012
εκτιμάται από 235,7 εκατομ. μέχρι 249,4 εκατομ.
εκατόλιτρα, με επιπλέον ανάγκη για 30 εκατομ.
εκατόλιτρα οίνου που χρησιμοποιούνται για οινοπνευματώδη, βερμούτ και ξύδι, σύμφωνα με
τον OIV.
Ο Castellucci αρνήθηκε να παράσχει μια εκτίμηση των παγκόσμιων αποθεμάτων οίνου, επικαλούμενος έλλειψη στοιχείων. Η ανταπόκριση
της αγοράς υποδηλώνει ότι η διαθεσιμότητα χύμα οίνου μειώνεται και οι τιμές ανεβαίνουν.
"Αν δεν έχουμε διαθεσιμότητα στην αγορά,
υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα για κάποια προϊόντα να αυξηθεί η τιμή τους" δήλωσε σε συνέντευξή του ο V. Magalhaes, στατιστικολόγος
του OIV, αναφέροντας το ξύδι ως ένα προϊόν που
μπορεί να γίνει πιο ακριβό.

Οι μεγαλύτεροι προμηθευτές
Οι τιμές κρασιού στη Γαλλία, την Ιταλία και την
Ισπανία, που είναι οι μεγαλύτεροι προμηθευτές,
αυξάνονται λόγω της μείωσης της συγκομιδής,
έγραψε στις 8 Οκτωβρίου ο μεσίτης Ciatti Co. Το
κόστος για ένα λίτρο (0,26 γαλόνια) του ιταλικού
Pinot Grigio του 2012 εκλεκτής ποιότητας ανήλθε σε 1,30 - 1,45 ευρώ (1,69 δολάρια, 1,88 δολάρια) από 1,20 - 1,30 ευρώ του περασμένου μήνα,
ανέφερε ο Ciatti.
Μικρότερες σοδειές φέτος μπορεί να μειώσουν την προμήθεια των οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, που είναι γνωστή
ως AOC στη Γαλλία, σύμφωνα με τον Magalhaes.
«Για ορισμένα αποθέματα AOC υπάρχει ήδη έλλειψη στις εξαγωγές», είπε. «Η έλλειψη του κρασιού Βουργουνδίας είναι ένα γεγονός."
Έλλειψη οίνου
Ο παγκόσμιος κλάδος αντιμετωπίζει μια έλλειψη οίνου τουλάχιστον 10 εκατομ. εκατόλιτρων, που ισοδυναμεί με 1,3 δισ εκατομ. μπουκάλια, δήλωσε στις 18 Οκτωβρίου ο διευθύνων

σύμβουλος της Groupe Val d'Orbieu, Bertrand
Girard, που είναι ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός
οίνου της Γαλλίας,.
Η πρόβλεψη του OIV για την παραγωγή οίνου
της Γαλλίας είναι ότι θα ελαττωθεί κατά 9,3 εκατομ. εκατόλιτρα, ή 19 %, σε 40,5 εκατομ. εκατόλιτρα. Η παραγωγή της Αργεντινής εκτιμάται σε
11,8 εκατομ. εκατόλιτρα, σημειώνοντας πτώση
κατά 3,69 εκατομ. εκατόλιτρα ή 24 %.
Η παραγωγή στην Ισπανία θα ελαττωθεί κατά
5,7% σε 31,5 εκατομ. εκατόλιτρα, ενώ η παραγωγή κρασιού της Ιταλίας φαίνεται θα έχει πτώση
3,4 % σε 40,8 εκατομ. εκατόλιτρα. Η Ιταλία θα περάσει τη Γαλλία ως ο μεγαλύτερος παραγωγός το
2012, με βάση τις εκτιμήσεις του OIV.
Η παραγωγή κρασιού των ΗΠΑ, που είναι η
τέταρτη μεγαλύτερη παραγωγός χώρα του κόσμου, αναμένεται να αυξηθεί 7,1% σε 20,6 εκατομ. εκατόλιτρα. Η παραγωγή στην Ουγγαρία
έπεσε 32%, πτώση που αφορά όλη την Κεντρική
Ευρώπη εκτός της Γερμανίας και στη Νέα Ζηλανδία η πτώση ανέρχεται σε 17 %, σύμφωνα με τα
έγγραφα του OIV.
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Έκθεση της Commission για τη

Αποτιμώντας την παλιά και π
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είωση αποθεμάτων, μείωση κατανάλωσης(στη νότια Ευρώπη, ενώ
αντίθετα στη Βόρεια αυξάνεται),
αύξηση εισαγωγών αλλά μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών, επιτυχές πρόγραμμα εκριζώσεων, αλλά και στις εκριζώσεις χωρίς ενίσχυση 111.364 ha, οφείλεται η ισορροπία της οινικής αγοράς.
Οι διαπιστώσεις αυτές αναφέρονται, μεταξύ
άλλων, στην έκθεση για την οποία αποτιμά η
Commission την ΚΟΑ Οίνου του 2008 και έχει
αποδέκτες το Συμβούλιο και την Ευρωβουλή.
Η έκθεση αποτελεί προάγγελο των κατευθύνσεων της νέας ΚΟΑ, καθώς αναφέρονται
επιμέρους πτυχές και δράσεις που χρήζουν
βελτιώσεων, όπως λ.χ. η προώθηση του κρασιού στις τρίτες χώρες ή το μέτρο των επενδύσεων.
Ειδικότερα, στο κείμενο της έκθεσης, μεταξύ άλλων, τονίζονται:
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μεταρρύθμιση της ΚΟΑ οίνου που εγκρίθηκε το 2008 και ενσωματώθηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της
22ας Οκτωβρίου 2007 (εφεξής «ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») αποσκοπεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οινοπαραγωγών της ΕΕ.
Σχεδιάστηκε ως διαδικασία δύο σταδίων. Το
πρώτο στάδιο ήταν απαραίτητο για να επιτευχθεί η ισορροπία της αγοράς μέσω της προοδευτικής άρσης των μέτρων παρέμβασης στην
αγορά, που συνοδευόταν από το καθεστώς
εκρίζωσης τριετούς διάρκειας, ενώ το δεύτερο
στάδιο, από το 2012, εστιάζει σε εργαλεία για
να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των οινοπαραγωγών της ΕΕ, όπως είναι η αναδιάρθρωση και η μετατροπή των αμπελώνων, οι επενδύσεις και η προώθηση σε τρίτες χώρες. Αυτά
τα μέτρα αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης
μέσω του εθνικού προγράμματος στήριξης
(ΕΠΣ). Επιπλέον, τα νέα κανονιστικά μέτρα για
τις οινολογικές πρακτικές, την ποιότητα και την
επισήμανση έχουν εναρμονιστεί, επικαιροποιηθεί και απλοποιηθεί με σκοπό να καταστούν
περισσότερο προσανατολισμένα στις ανάγκες
της αγοράς και των καταναλωτών.
Σύμφωνα με το άρθρο 184 παράγραφος 8
του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ, «η Επιτροπή θα
υποβάλει έκθεση πριν από το τέλος του 2012
σχετικά με τον αμπελοοινικό τομέα, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί
με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης.» Ως εκ
τούτου, η παρούσα έκθεση εστιάζεται στα τρία
πρώτα έτη της εφαρμογής της μεταρρύθμισης,
ειδικότερα σε ό,τι αφορά το καθεστώς εκρίζωσης και τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο
εθνικό πρόγραμμα στήριξης. Επίσης, αναλύει
τον αντίκτυπο της νέας πολιτικής για την ποιότητα και τους νέους κανόνες για τη σήμανση
του οίνου και τις οινολογικές πρακτικές. Αναλύονται επίσης οι τάσεις της αμπελοοινικής
αγοράς στην ΕΕ από το 2007, μετά την έγκριση
της μεταρρύθμισης.
Επειδή η παρούσα έκθεση εστιάζει στην
εφαρμογή της μεταρρύθμισης μεταξύ 2008
και 2012, δεν εξετάζει το ζήτημα της λήξης της
μεταβατικής απαγόρευσης των δικαιωμάτων
φύτευσης, που αποφασίστηκε το 1999. Η μεταρρύθμιση δεν επέφερε αλλαγές, αλλά μόνο ανέβαλε τη λήξη αυτής της απαγόρευσης.
Ωστόσο, λόγω των σοβαρών ανησυχιών που
εξέφρασαν ορισμένα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, συστάθηκε ομάδα υψηλού
επιπέδου για τα δικαιώματα φύτευσης αμπέλων με στόχο την έκδοση έκθεσης έως το τέλος του 2012.
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η κατάσταση της αμπελοοινικής αγοράς
στην ΕΕ μπορεί να χαρακτηρισθεί κατά τα τελευταία έτη από τους ακόλουθους παράγοντες: μείωση της ενωσιακής παραγωγής οίνου,
μείωση της κατανάλωσης οίνου στην ΕΕ και
αύξηση των εξαγωγών οίνου σε τρίτες χώρες

που υπερβαίνει σημαντικά την αύξηση των εισαγωγών οίνου.
Το καθαρό αποτέλεσμα είναι η μείωση των
αποθεμάτων που οδηγεί σε αύξηση της τιμής
του οίνου, ιδίως κατά την τελευταία διετία.
Επιτεύχθηκε η ισορροπία της αγοράς, αν και
ορισμένα μέτρα στήριξης της αγοράς όπως η
στήριξη για την απόσταξη πόσιμης αλκοόλης
και για τη χρήση συμπυκνωμένου γλεύκους
καταργήθηκαν σταδιακά.
2.1. Εφοδιασμός
Η συνολική παραγωγή οίνου και γλεύκους
στην ΕΕ μειώθηκε σταδιακά από 186 εκατ. εκατόλιτρα το 2006-2007 σε 163 εκατ. εκατόλιτρα
το 2011-2012. Η μείωση αυτή εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των αμπελουργικών εκτάσεων της ΕΕ, -370.000 εκτάρια μεταξύ
2006 και 2011 (-10% των συνολικών εκτάσεων), που εν μέρει υποστηρίχθηκε (44%) από
το καθεστώς εκρίζωσης. Λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς μια μέση ενωσιακή απόδοση
50 hl ανά εκτάριο, οι σημερινές αμπελουργικές
εκτάσεις της ΕΕ (περίπου 3,3 εκατομ. εκτάρια)
παράγουν κατά μέσο όρο 165 εκατ. hl οίνου,
πολύ κοντά στην πραγματική συνολική παραγωγή του 2011-2012. Η αναδιάρθρωση και η
μετατροπή πάνω από 150.000 εκταρίων κατά
τα τελευταία έτη δεν έχει οδηγήσει σε γενική
αύξηση των αποδόσεων σε επίπεδο ΕΕ, αλλά
στην παραγωγή υψηλότερης ποιότητας οίνου
ή/και σε μείωση του κόστους ανά μονάδα προϊόντος.
Το 2011-2012, η παραγωγή 163 εκατ. hl οίνου και γλεύκους κατανέμεται ως εξής: 103
εκατ. hl (63%) οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ, 5 εκατ. hl (2%)
μονοποικιλιακών οίνων, 51 εκατ. hl (31%) άλλων οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη και 7
εκατ. hl (4%) χυμού σταφυλιών. Η Γαλλία και
η Ιταλία παραμένουν τα μεγαλύτερα κράτη
μέλη οινοπαραγωγής της ΕΕ το 2011-2012 (51
και 45 εκατ. hl, αντίστοιχα), και ακολουθούν η
Ισπανία (37 εκατ. hl), η Γερμανία (9 εκατ. hl) και
η Πορτογαλία (5,6 εκατ. hl).
Η παραγωγή «μονοποικιλιακών οίνων» που
δεν επιτρεπόταν πριν από τη μεταρρύθμιση,
αντιπροσωπεύει σήμερα το 2% της συνολικής
παραγωγής, ενώ οι οίνοι με ΠΓΕ αναφέρουν
επίσης, όλο και περισσότερο, στην ετικέτα
τους την ένδειξη της/των ποικιλίας/ποικιλιών
αμπέλου. Ωστόσο, όσον αφορά τους οίνους
χαμηλής και μεσαίας ποιότητας, η ανάπτυξη
των μονοποικιλιακών οίνων στην ΕΕ φαίνεται
να μην ακολουθεί τις καταναλωτικές τάσεις σε
πολλές τρίτες χώρες και σε χώρες της ΕΕ χωρίς
παραγωγή, περισσότερο προσανατολισμένες
προς την κατανάλωση μονοποικιλιακών οίνων
και λιγότερο προς τους οίνους ΠΟΠ/ΠΓΕ.
2.2. Ζήτηση στην ΕΕ
Η κατανάλωση οίνων στην ΕΕ μειώθηκε από
σχεδόν 140 εκατ. hl το 2006-2007 σε λίγο πάνω
από 135 εκατ. hl για την περίοδο 2010-2011,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Ωστόσο, η εν λόγω τάση δεν είναι ενιαία. Η κατανάλωση οίνου
(κατά κεφαλήν και συνολική) μειώνεται στα
βασικά κράτη μέλη οινοπαραγωγής της Νότιας
Ευρώπης, ενώ αυξάνεται στα κράτη μέλη της
Βόρειας Ευρώπης. Όπως προαναφέρθηκε, οι
χώρες αυτές είναι περισσότερο προσανατολισμένες προς τους οίνους που φέρουν εμπορικό σήμα ή τους μονοποικιλιακούς οίνους, αντί
των οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Μια άλλη σχετική εξέλιξη
είναι η αυξανόμενη ζήτηση για οίνους χύμα,
λόγω του χαμηλότερου κόστους μεταφοράς.
Το σύνολο των βιομηχανικών χρήσεων του
οίνου στην ΕΕ (π.χ. απόσταξη πόσιμης αλκοόλης, απόσταξη υποπροϊόντων, απόσταξη κρίσης κ.λπ.) έχει επίσης μειωθεί από περίπου 33
εκατ. hl το 2006-2007 σε λίγο περισσότερο από
26 εκατ. hl το 2009-2010 (-7 εκατ. hl (-21%)),
κυρίως λόγω της μείωσης των επιδοτούμενων
αποστάξεων στην ΕΕ. Οι βιομηχανικές χρήσεις
του οίνου κατά τα επόμενα έτη μπορούν να
εκτιμηθούν σε 13 εκατ. hl που αποστάζονται

προς πόσιμη αλκοόλη για τη βιομηχανία αλκοολούχων ποτών, σε 5-6 εκατ. hl που αποστάζονται προς αλκοόλη για την παραγωγή
ενέργειας ή άλλους σκοπούς (συμπεριλαμβανομένης της αλκοόλης που προκύπτει από
την υποχρεωτική ή εθελοντική παράδοση των
υποπροϊόντων) και σε 3-4 εκατ. hl για την παραγωγή ξιδιού.
2.3. Εμπόριο
2.3.1. Εξαγωγές/ εισαγωγές
Οι συνολικές εξαγωγές της ΕΕ προς τρίτες
χώρες αυξήθηκαν από 17,9 εκατ. hl το 2007 σε
22,8 εκατ. hl το 2011 (+ 27%). Η συνολική αξία
των εξαγωγών οίνων της ΕΕ αυξήθηκε από 5,9
δισεκατ. ευρώ το 2007 σε 8,1 δισεκατ. ευρώ το
2011 (+ 36%).
Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν σήμερα
15% της παραγωγής, συγκριτικά με λιγότερο
από 10% το 2007. Ενώ οι εξαγωγές παρέμειναν
σταθερές από το 2007 έως το 2009, σημαντικές
αυξήσεις σημειώθηκαν το 2010 και το 2011. Οι
κυριότεροι εξαγωγικοί προορισμοί το 2011
ήταν οι ΗΠΑ (23%), η Ρωσία (18%) και η Κίνα
(10%). 65% όλων των οίνων που εξήχθησαν
από την ΕΕ σε τρίτες χώρες ήταν εμφιαλωμένοι οίνοι, 24% οίνοι χύμα, και 10% αφρώδεις
οίνοι.
Παράλληλα, οι συνολικές εισαγωγές της ΕΕ
από τρίτες χώρες έχουν αυξηθεί από 12,9 εκατ.
hl το 2007 σε 13,6 εκατ. hl το 2011 (+ 5%). Η
συνολική αξία των εισαγωγών μη ενωσιακών
οίνων μειώθηκε από 2,7 δισεκατ. ευρώ το 2007
σε 2,4 δισεκατ. ευρώ το 2011 (-12%).
Οι κυριότερες χώρες καταγωγής των εισαγωγών το 2011 ήταν η Αυστραλία (26%), η Χιλή
και η Νότια Αφρική (20% η καθεμία) και οι ΗΠΑ
(19%). Σημειώθηκε πολύ σημαντική μείωση
στις μέσες τιμές εισαγωγής, ιδίως λόγω της μεταστροφής από τις εισαγωγές εμφιαλωμένων
οίνων σε εισαγωγές οίνων χύμα: οι τελευταίες
υπολογίζονται σε πάνω από 58% των συνολικών εισαγωγών το 2011, έναντι 45% το 2007,
πράγμα το οποίο καθιστά τους οίνους χαμηλής και μεσαίας ποιότητας πολύ πιο ανταγωνιστικούς. Αυτή η τάση παρατηρήθηκε επίσης
όσον αφορά το εμπόριο στο εσωτερικό της ΕΕ.
Το 2011, οι εισαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο
και στη Γερμανία αντιπροσώπευαν το 64% των
συνολικών εισαγωγών της ΕΕ.
2.3.2. Εντός ΕΕ
Σχεδόν 33% των οίνων της ΕΕ αποτελούν
αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ
των κρατών μελών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι
15% των οίνων της ΕΕ εξάγονται, μπορεί να
συναχθεί το συμπέρασμα ότι το 50% περίπου
των οίνων καταναλώνονται σε χώρες διαφορετικές από εκείνες στις οποίες έχουν παραχθεί.
Αυτό δείχνει ότι η ισορροπία της αγοράς της ΕΕ
εξαρτάται από την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Το εμπόριο στο εσωτερικό της ΕΕ έχει αυξηθεί, από 43 εκατ. hl το 2007 σε 49 εκατ. hl το
2011 (+ 14%). Σιγά σιγά οι εμφιαλωμένοι οίνοι
άρχισαν να χάνουν έδαφος (από 52% το 2007
σε 49% το 2011), ενώ οι οίνοι χύμα κερδίζουν
μερίδια της αγοράς (από 39% το 2007 σε 42%
το 2011). Αυτό είναι σύμφωνο με την εξέλιξη
των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Η εμφιάλωση των οίνων στον προορισμό μειώνει σημαντικά τις τιμές και χρησιμοποιείται όλο και
περισσότερο για χαμηλής και μέσης ποιότητας
οίνων.
Το ποσό των συναλλαγών εντός της ΕΕ είναι
σταθερό και ανέρχεται σε περίπου 8,8 δισεκατ.
ευρώ.
2.3.3. Εμπορικό ισοζύγιο
Το εμπορικό ισοζύγιο οίνου της ΕΕ είναι θετικό και αυξήθηκε από 5 εκατ. hl το 2007 σε 9
εκατ. hl το 2011 (+ 80%) και, σε αξία, μπορεί να
παρατηρηθεί αύξηση από 3,2 δισεκατ. ευρώ
το 2007 σε 5,7 δισεκατ. ευρώ το 2011 (+ 76%).
Υπάρχει σημαντική αύξηση για εμφιαλω-

μένους μη αφρώδεις οίνους (από 4,7 εκατ. hl
σε 9,3 εκατ. hl (+ 100%)) και αφρώδεις οίνους
(από 1,2 εκατ. hl σε 2 εκατ. hl (+ 80%)), ενώ σημαντική μείωση σημειώθηκε για μη αφρώδεις
οίνους χύμα (από -0,8 εκατ. hl σε -2,4 εκατ. hl
(-200%)). Αυτό δείχνει ότι η ΕΕ είναι πολύ ανταγωνιστική για τους αφρώδεις και εμφιαλωμένους οίνους. Εντούτοις, οι οίνοι χύμα της ΕΕ
χάνουν έδαφος έναντι των οίνων χύμα άλλων
χωρών. Το μερίδιο των εξαγωγών οίνων χύμα
μειώθηκε κατά την περίοδο αυτή.
Τα μερίδια αγοράς των οίνων της ΕΕ μειώνονται σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς,
αλλά αυξάνονται στην Κίνα και στη Ρωσία.
2.3.4. Αποθέματα και τιμές
Τα συνολικά αρχικά αποθέματα οίνου μειώθηκαν από 175 εκατ. hl το 2009-2010 σε 164
εκατ. hl το 2011-2012 (-6%). Το 2011-2012 τα
αρχικά αποθέματα αντιπροσώπευαν περίπου
το 100% της συνολικής παραγωγής. Η πρόσφατη αυτή μείωση είναι ιδιαίτερα σημαντική,
δεδομένου ότι τα τρέχοντα αποθέματα της ΕΕ
βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από την
αρχή της περιόδου 2004-2005.
Όσον αφορά τις τιμές για τους οίνους χύμα,
υπάρχει σημαντική ανοδική τάση από τις αρχές της περιόδου 2010-2011 τόσο για τους λευκούς όσο και για τους ερυθρούς οίνους χύμα
στα τρία κυριότερα κράτη μέλη παραγωγής.
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές
για τους ερυθρούς οίνους ποικίλλουν από 4,5
ευρώ/% vol./hl (στη Γαλλία οι υψηλότερες τιμές από το 2004) σε 3,5 ευρώ/% vol./hl (στην
Ισπανία επίσης οι υψηλότερες τιμές από τα
τέλη της δεκαετίας του '90). Για τους λευκούς
οίνους, η διακύμανση είναι παρόμοια.
Ωστόσο, η μέση τιμή των αφρωδών οίνων
μειώθηκε κατά την περίοδο αυτή.
Τα αποθέματα και οι τιμές αποτελούν σημαντικούς δείκτες για την ανάλυση της κατάστασης της σημερινής αμπελοοινικής αγοράς.
3. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ
Το καθεστώς εκρίζωσης αποσκοπεί στην
εξάλειψη από την αγορά των μη ανταγωνιστικών, χαμηλής ποιότητας οίνων που προορίζονται για επιδοτούμενες αποστάξεις. Το μέτρο
αυτό είχε μεγάλη επιτυχία, εκριζώθηκε έκταση
161.164 εκταρίων με αποτέλεσμα ετήσια μείωση περίπου 10,5 εκατ. hl της οινοπαραγωγής
της ΕΕ.
Το καθεστώς εκρίζωσης είχε ως στόχο τους
οινοπαραγωγούς που αποφάσισαν να προβούν σε εκρίζωση των αμπελώνων τους στο
σύνολό τους (92% των δικαιούχων) καθώς και
τους παραγωγούς άνω των 55 ετών (75% των
δικαιούχων). Στο τέλος της τριετούς περιόδου,
1024,62 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν για το μέτρο
αυτό.
Αυτό το «έκτακτο» μέτρο θεωρείται ως επιτυχία, δεδομένου ότι βοήθησε τους μη ανταγωνιστικούς γεωργούς να εγκαταλείψουν την
παραγωγή σταφυλιών και συνέβαλε στο να
εξασφαλιστεί ισορροπία στην αμπελοοινική
αγορά της ΕΕ και στο να καταστεί ο τομέας περισσότερο ανταγωνιστικός.
Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου (20082011) 111.364 εκτάρια εκριζώθηκαν χωρίς
στήριξη.
4. ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το βασικό στοιχείο της μεταρρύθμισης του
2008 ήταν η καθιέρωση των ΕΠΣ με ειδικά κονδύλια προϋπολογισμού για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του αμπελοοινικού τομέα της ΕΕ. 18 κράτη μέλη είχαν τη δυνατότητα
να χρησιμοποιήσουν τον προϋπολογισμό που
τους είχε διατεθεί για να χρηματοδοτήσουν
μέτρα που αφορούν τον αμπελοοινικό τομέα,
ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, από
έναν συγκεκριμένο κατάλογο επιλογών 11
μέτρων συνολικά. Τα ΕΠΣ διαρκούν 5 έτη και
μπορούν να τροποποιηθούν δύο φορές ανά
έτος με τη μεταφορά χρηματοδοτικών πόρων
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προδιαγράφοντας τη νέα ΚΟΑ
μεταξύ μέτρων ή με την τροποποίηση των μέτρων.
Τα ΕΠΣ έχουν εφαρμοστεί κατά τα πρώτα
τρία έτη (2009-2011) χωρίς σημαντικά προβλήματα. Η εφαρμογή τους ήταν ομαλή, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είχαν ήδη εξοικειωθεί
με τις βασικές αρχές. Το συνολικό ποσοστό
εκτέλεσης του προϋπολογισμού παρέμεινε
υψηλό κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
δεδομένου ότι τα κράτη μέλη δαπάνησαν 97%
του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού,
ύψους 2,8 δισεκατ. ευρώ. Το 42% των πόρων
χρησιμοποιήθηκε για την αναδιάρθρωση και
τη μετατροπή των αμπελώνων, 12% για την
απόσταξη πόσιμης αλκοόλης, 10% για την
απόσταξη των υποπροϊόντων οινοποίησης,
8,5% για την προώθηση των οίνων της ΕΕ σε
τρίτες χώρες και 8,2% για τη χρήση του συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών από οινοποιεία. Το 7% των κονδυλίων μεταφέρθηκαν από
τα κράτη μέλη από την ΚΟΑ στο ΚΕΕ και περίπου 6% χρησιμοποιήθηκαν για επενδύσεις.
Για τα υπόλοιπα δύο έτη (2012-2013), η σταδιακή κατάργηση ορισμένων μέτρων της αγοράς, όπως οι ενισχύσεις για την απόσταξη και
για το συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, θα
πρέπει να οδηγήσει στην αύξηση της σημασίας
ορισμένων άλλων μέτρων όπως: η προώθηση
(από 8,5% σε 17% των συνολικών δαπανών), οι
επενδύσεις (από 6% σε 15%), το ΚΕΕ (από 7%
σε 13%) και η αναδιάρθρωση και μετατροπή
– η τελευταία παραμένει το σημαντικότερο μέτρο (περίπου 40%).
Ενώ η συνολική αξιολόγηση του ΕΠΣ είναι
πολύ θετική, ορισμένες διευκρινίσεις και βελτιώσεις πρέπει να εισαχθούν για ορισμένα μέτρα. Επιπλέον, πρέπει να καθοριστούν ειδικές
διατάξεις για το ΕΠΣ της Κροατίας.

4.1. Μέτρο αναδιάρθρωσης και μετατροπής
Το μέτρο αναδιάρθρωσης και μετατροπής
δεν ήταν μόνο το σημαντικότερο μέτρο αλλά
έχει επίσης ενισχύσει το ρόλο του κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ετών: 1 153 δισεκατ.
Ευρώ δαπανήθηκαν για την αναδιάρθρωση
περίπου 50.000 εκταρίων ανά έτος κατά τα
τρία πρώτα έτη, κυρίως στη Γαλλία, την Ισπανία
και την Ιταλία. Εκτιμάται ότι περίπου 305.000
εκτάρια (10%) των ενωσιακών αμπελουργικών
εκτάσεων θα αναδιαρθρωθούν κατά τα πρώτα
πέντε έτη της μεταρρύθμισης. Το μέτρο αυτό
είχε ελάχιστο αντίκτυπο για το δυναμικό παραγωγής σε επίπεδο ΕΕ σε ό,τι αφορά την αύξηση
της απόδοσης, αλλά επιτρέπει ιδίως τη βελτίωση της ποιότητας, την προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση της αγοράς και τη μείωση
του κόστους παραγωγής μέσω της ανάπτυξης
της μηχανοποίησης καθώς και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών πρακτικών. Είναι απαραίτητο να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των
οινοπαραγωγών της ΕΕ και του αμπελοοινικού
τομέα της ΕΕ.
Η Επιτροπή εξετάζει τον καλύτερο ορισμό
ορισμένων εργασιών, ιδίως όσον αφορά τη
βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων και των «πράσινων» εργασιών, όπως
η εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η εισαγωγή διατάξεων για την εξασφάλιση επαρκών
κριτηρίων για τον υπολογισμό της πριμοδότησης. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω
της εκπόνησης κατευθυντήριων γραμμών.
4.2. Προώθηση του οίνου στις αγορές τρίτων χωρών
Η προώθηση σε αγορές τρίτων χωρών χρησιμοποιείται ευρέως στον αμπελοοινικό τομέα,
στηρίζοντας την αύξηση των εξαγωγών οίνων
με ΠΟΠ/ΠΓΕ κατά τα τελευταία έτη. Πρέπει να
αναφερθεί, ωστόσο, ότι το μέτρο δεν υποστηρίζει δράσεις για οίνους χωρίς γεωγραφική
ένδειξη, εκτός από τους μονοποικιλιακούς οίνους. Κατά τα τρία πρώτα χρόνια, δαπανήθηκαν 236 εκατ. ευρώ και με τη σταδιακή κατάργηση ορισμένων μέτρων αγοράς (απόσταξη
πόσιμης αλκοόλης, απόσταξη κρίσης κ.λπ.),

αναμένεται να αυξηθεί το τμήμα του προϋπολογισμού του 2012-2013 για τις δαπάνες
αυτές. Το μέτρο χρησιμοποιείται για την προώθηση οίνων με ΠΟΠ/ΠΓΕ. Οι στοχευόμενες
αγορές τρίτων χωρών είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς,
η Ιαπωνία και η Ελβετία. Το μέτρο αυτό αφορά
επίσης τις νέες αναπτυσσόμενες αγορές όπως
η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία. Το μέτρο αφορά
διάφορες ενέργειες, όπως «ενέργειες δημόσιων σχέσεων, προώθησης ή διαφήμισης», «εκστρατείες ενημέρωσης» και «συμμετοχή σε
εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις ή εκθέσεις».
Ένα κύριο χαρακτηριστικό του μέτρου αυτού
είναι ότι οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να
υποβάλουν αίτηση για την επιδότηση και ότι
τα εμπορικά σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκστρατεία προώθησης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο
του 2010, η Επιτροπή, μετά από αίτημα των
κρατών μελών, ενέκρινε τη δυνατότητα παράτασης της διάρκειας των ενεργειών προώθησης για έναν συγκεκριμένο δικαιούχο σε μια
συγκεκριμένη τρίτη χώρα από τρία έως πέντε
έτη. Επιπλέον, τον Νοέμβριο του 2011, η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση για την εφαρμογή
του μέτρου αυτού κατά την πρώτη διετία, το
2009 και το 2010.
Η Επιτροπή εξετάζει τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του
εν λόγω μέτρου, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους, τον ορισμό της προτεραιότητας που
δίδεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα
συλλογικά εμπορικά σήματα και την επιλεξιμότητα ορισμένων δαπανών. Τέθηκε επίσης
το θέμα της ανάγκης να εξασφαλιστεί ότι το
μέτρο αυτό εφαρμόζεται στην πράξη σε «μονοποικιλιακούς οίνους» και σε οίνους χωρίς
γεωγραφική ένδειξη καθώς και να εξεταστεί
η συνοχή μεταξύ του εν λόγω μέτρου και των
νέων οριζόντιων κανόνων προώθησης.

4.3. Επενδύσεις
Ο κύριος στόχος του μέτρου για τις επενδύσεις είναι η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Συνολικά σχετικά χαμηλό
ποσό 167 εκατ. ευρώ διατέθηκε κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών (108,4 εκατ. ευρώ
για τη Γαλλία, 30,6 εκατ. ευρώ για τη Γερμανία
και 14 εκατ. ευρώ για την Αυστρία).
Παρά την επιτυχία του νέου αυτού μέτρου
που θεσπίστηκε στον κανονισμό ΚΟΑ για τον
αμπελοοινικό τομέα, εξακολουθεί να υπάρχει
ανάγκη για περαιτέρω διευκρίνιση των επιλέξιμων ενεργειών στο πλαίσιο του μέτρου.
4.4. Μεταφορά στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
Η μεταφορά πόρων στο ΚΕΕ ανήλθε σε 16%
των συνολικών πόρων το 2011, κυρίως λόγω
της ισπανικής απόφασης για την αντιστάθμιση
της κατάργησης του μέτρου απόσταξης πόσιμης αλκοόλης. Οι πόροι εφόσον μεταφέρονται
από τα κράτη μέλη στο ΚΕΕ δεν μπορούν να
διατίθενται εκ νέου σε πιστώσεις του αμπελοοινικού τομέα, δηλαδή μειώνονται αντίστοιχα
τα κονδύλια που προορίζονται για τα εθνικά
προγράμματα στήριξης των επομένων ετών.
Συνολικά, 190 εκατ. ευρώ μεταβιβάστηκαν
αμετάκλητα από την εΚΟΑ στο ΚΕΕ από το
2009 έως το 2011. Η Ισπανία έχει μεταφέρει
32,6% του προϋπολογισμού της στο ΚΕΕ. Το
Λουξεμβούργο, η Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μεταφέρει το σύνολο των πόρων
τους. Το μέτρο αυτό θα εξαλειφθεί από το ΕΠΣ.
Πρόταση τροποποίησης της ΚΟΑ για το θέμα
αυτό προβλέπει τη δυνατότητα για τα κράτη
μέλη να αποφασίσουν το 2013 (για το έτος
προϋπολογισμού 2015) για την οριστική μεταφορά μέρους ή του συνόλου των πιστώσεών
τους στο ΚΕΕ.
4.5.Απόσταξη υποπροϊόντων
Η στήριξη χορηγείται στα αποστακτήρια για
την απόσταξη των υποπροϊόντων της οινοποίησης (π.χ. στέμφυλα και οινολάσπες). Συνολικά

267 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν για την απόσταξη υποπροϊόντων κατά τη διάρκεια των τριών
ετών, συγκεκριμένα από την Ισπανία 95,3 εκατ.
ευρώ, τη Γαλλία 92,8 εκατ. ευρώ και την Ιταλία
66 εκατ. ευρώ.
Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται μόνο σε πέντε
κράτη μέλη.

4.6. Άλλα μέτρα
Συνολικά 71,5 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν για
την ασφάλιση της συγκομιδής κατά την περίοδο 2009-2011. Όσον αφορά τον πρώιμο τρύγο,
41,5 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν κατά την περίοδο αυτή και αφορούσαν 24.000 εκτάρια στην
Ιταλία, τη Σλοβενία και την Κύπρο.
Η περιορισμένη επιτυχία του πρώιμου τρύγου οφείλεται στο γεγονός ότι η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών γίνεται όταν δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, πράγμα
το οποίο ενδέχεται να είναι επικίνδυνο για τους
αμπελοκαλλιεργητές. Όσον αφορά την ασφάλιση της συγκομιδής, υπάρχουν ήδη παρόμοια
εθνικά εργαλεία.
4.7. Σταδιακή κατάργηση ορισμένων μέτρων
Ο ρόλος αυτών των τριών μέτρων τα οποία
λήγουν το 2012 (χρησιμοποίηση συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών, απόσταξη πόσιμης
αλκοόλης και απόσταξη κρίσης) μειώθηκε σημαντικά. Η σταδιακή κατάργηση των εν λόγω
επιδοτούμενων μέτρων μπορεί να θεωρηθεί
πολύ επιτυχής, διότι δεν είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ισορροπία του αμπελοοινικού τομέα.
Η απόσταξη κρίσης συνέχισε να χρησιμοποιείται ευρέως το 2009 κυρίως στη Γαλλία και
στην Ιταλία, μειώθηκε το 2010 και το 2011 και
καταργήθηκε το 2012.
5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η νέα πολιτική θα πρέπει να ενισχύσει την
ενοποίηση των οίνων ποιότητας με ΠΟΠ και
ΠΓΕ και την προστασία τους από παράνομη
ιδιοποίηση στην Ευρώπη και σε τρίτες χώρες.
Ένα από τα βασικά καθήκοντα της ΕΕ στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης ήταν να εδραιωθεί ο
κατάλογος των προστατευόμενων οίνων της
ΕΕ με ΠΟΠ και ΠΓΕ.
5.1. Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη
Στις 31 Δεκεμβρίου 2011, τα κράτη μέλη διαβίβασαν στην Επιτροπή 1 561 προδιαγραφές
προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ (1 122 ΠΟΠ και 439 ΠΓΕ),
με σκοπό να εξεταστούν από τις υπηρεσίες της
Επιτροπής μέχρι τα τέλη του 2014. Αυτό αντιστοιχεί στις υφιστάμενες ονομασίες οίνων οι
οποίες προστατεύονται από την Ένωση δυνάμει του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.
1493/19995. Πρέπει να σημειωθεί ότι 143 ονομασίες οίνων, για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν
προδιαγραφές προϊόντων σε εύθετο χρόνο,
έχασαν την προστασία στην Ένωση.
5.2. Προστατευόμενη παραδοσιακή ένδειξη
Οι παραδοσιακές ενδείξεις αποτελούν ιδιαιτερότητα του αμπελοοινικού τομέα, βάσει
της οποίας ορισμένα ονόματα που παραδοσιακά συνδέονται με ορισμένους οίνους ΠΟΠ
προστατεύονται 359 παραδοσιακές ενδείξεις
προστατεύονται στην ΕΕ: 100 παραδοσιακές
ενδείξεις ως συνώνυμα των ΠΟΠ/ΠΓΕ (π.χ.
«appellation d'origine contrôlée» στη Γαλλία·
«Prädikatswein» στη Γερμανία ή «Vino de la
Tierra» στην Ισπανίακ.λπ.) και 259 παραδοσιακές ενδείξεις ως ενδείξεις ποιότητας (π.χ.
«reserva», «château», «tawny» κ.λπ.). Από την
1η Αυγούστου 2009, 22 νέες αιτήσεις έχουν
παραληφθεί από την Επιτροπή· 7 από τα κράτη
μέλη και 15 από τρίτες χώρες (2 από την Αργεντινή και 13 από τις ΗΠΑ).
Ωστόσο, επειδή οι παραδοσιακές ενδείξεις
δεν αποτελούν δικαιώματα βιομηχανικής
ιδιοκτησίας, όπως οι ΠΟΠ/ΠΓΕ, και αφορούν
κυρίως τα χαρακτηριστικά της επισήμανσης,
θα πρέπει να επανεξεταστούν οι κανόνες για

τις παραδοσιακές ενδείξεις, ιδίως όσον αφορά
το πεδίο εφαρμογής της προστασίας και τους
κανόνες ελέγχου.

6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Οι διατάξεις επισήμανσης και παρουσίασης
παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία για τον ενωσιακό αμπελοοινικό τομέα, ιδίως όσον αφορά την
παραγωγή οίνων χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ που φέρουν
το έτος συγκομιδής και τα ονόματα ποικιλιών
αμπέλου («μονοποικιλιακοί οίνοι»).
Για να ενισχυθεί αυτή η νέα αυτή αγορά, μια
νέα κατηγορία αμπελοοινικού προϊόντος «μονοποικιλιακός οίνος» θα μπορούσε να προστεθεί στο παράρτημα ΧΙβ του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007.
7. ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για αμπελοοινικά προϊόντα με μειωμένο αλκοολικό τίτλο
και οι οινοπαραγωγοί της ΕΕ ενδιαφέρονται
για τη νέα αυτή πιθανή κατάτμηση της προσφοράς. Μέχρι σήμερα, ορισμένες νομοθεσίες των κρατών μελών (π.χ. της Αυστρίας, της
Γερμανίας κ.λπ.) διέπουν τη χρήση των ονομασιών των εν λόγω προϊόντων. Προκειμένου
να αποφευχθεί τυχόν κατακερματισμός της
αγοράς της ΕΕ, η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει
μια ενιαία και ομοιόμορφη πολιτική προς τον
σκοπό αυτό, με τη θέσπιση και την προώθηση
νέων κατηγοριών αμπελοοινικών προϊόντων
(«οίνος από τον οποίο έχει αφαιρεθεί η αλκοόλη» και «οίνος από τον οποίο έχει αφαιρεθεί μερικώς η αλκοόλη»), σύμφωνα με τα πρόσφατα
ψηφίσματα του OIV για τους οίνους από τους
οποίους έχει αφαιρεθεί η αλκοόλη.
8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η μεταρρύθμιση του αμπελοοινικού τομέα
του 2008 είχε ως στόχο αρχικά την «αύξηση
της ανταγωνιστικότητας των οινοπαραγωγών
της ΕΕ».
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση
του αμπελοοινικού τομέα του 2008 εφαρμόστηκε με επιτυχία. Η κατάργηση των μέτρων
παρέμβασης στην αγορά πραγματοποιήθηκε
χωρίς μείζονες διαταραχές. Οι αμπελουργικές
εκτάσεις της ΕΕ και η παραγωγή οίνου συνέχισαν την προσαρμογή στη ζήτηση κατά
τα τελευταία έτη. Σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία, η αγορά είναι αρκετά σταθερή, οι τιμές βελτιώθηκαν και παρά τη συνεχή μείωση
της εσωτερικής κατανάλωσης, δεν υπάρχουν
αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη διαρθρωτικού πλεονάσματος στον αμπελοοινικό
τομέα. Το καθεστώς εκρίζωσης και τα ΕΠΣ
έχουν υλοποιηθεί πλήρως. 161 164 εκτάρια
αποτέλεσαν αντικείμενο εκρίζωσης και περίπου 305 000 εκτάρια έχουν αναδιαρθρωθεί με
κονδύλια της ΕΕ. Άλλα σημαντικά μέτρα χρησιμοποιούνται ευρέως, όπως η προώθηση και
οι επενδύσεις.
Οι τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες για
τις συναλλαγές δείχνουν ότι οι εξαγωγές σε
τρίτες χώρες αυξήθηκαν σημαντικά από το
2007 και ανέρχονται σήμερα σε πάνω από 22
εκατ. hl (8,1 δισεκατ. ευρώ - η μέση εξαγωγική
τιμή ανά hl έχει αυξηθεί). Τους πρώτους μήνες
του 2012 σημειώθηκε μια μικρή αύξηση σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το 2011.
Ενώ η διείσδυση σε νέες αγορές είναι εντυπωσιακή, τα μερίδια αγοράς σε άλλες αγορές του
εξωτερικού και μάλιστα σε ορισμένα κράτη
μέλη μειώνονται λόγω του ανταγωνισμού των
οίνων από τρίτες χώρες.
Συμπερασματικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι η
συνέχιση της μεταρρύθμισης του αμπελοοινικού τομέα θα συμβάλει στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του τομέα. Η Επιτροπή
θα εξετάσει περαιτέρω πιθανές νομοθετικές
βελτιώσεις με σκοπό την αποσαφήνιση και
διευκρίνιση ορισμένων ειδικών ζητημάτων,
ιδίως όσον αφορά το ΕΠΣ, την πολιτική ποιότητας, την επισήμανση και τις πρακτικές οινοποίησης.
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Χύμα οίνοι: πανόραμα 2011 των 10 πρώτων εισαγωγέων χωρών Το 2011, η παγκόσμια αγορά εξαγωγών χύμα κρασιού ανήλθε σε 37,23 εκατομ. εκατόλιτρα και σε 2,42 δισ. ευρώ (ή η μέση τιμή € 0,65 / lt).
Η Γερμανία ήταν μακράν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας
κρασιού χύμα: 9,30 εκατομ. εκατόλιτρα αξίας € 472,2
εκατομ. (€ 0,51 / lt). Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται
στη δεύτερη θέση με € 353,9 εκατομ. αξίας 3,84 εκατομ. εκατόλιτρα (€ 0,92 / lt). Σε αξία, η Γαλλία ακολουθεί στην τρίτη θέση (€ 180,5 εκατομ.), προσπερνώντας
με λιγότερο από ένα εκατομμύριο τις Ηνωμένες Πολιτείες, που εισάγουν δυο φορές λιγότερο σε όγκο (5,24
έναντι 2,34 εκατομ. εκατόλιτρα). Μέσα στις 10 πρώτες
χώρες που εισάγουν χύμα κρασί, η Γαλλία παρουσιάζει •
πράγματι τη χαμηλότερη μέση τιμή: € 0,34 / lt. Η Πορτογαλία, η Ρωσία και η Ιταλία εισάγουν επίσης κρασιά
σε πολύ χαμηλές τιμές. Σε αντίθεση, η μέση τιμή του εισαγόμενου οίνου χύμα στη Σουηδία ήταν 1,46 € / lt (το
2011, το 50% των εισαγόμενων κρασιών στη Σουηδία
ήταν χύμα). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με
τα στατιστικά στοιχεία των τελωνείων στον όρο χύμα
περιλαμβάνονται όλα τα κρασιά που μεταφέρονται σε
δοχεία χωρητικότητας μεγαλύτερης από δύο λίτρα. Τα
bag-in-box περιλαμβάνονται και αντιπροσωπεύουν
ένα σημαντικό μέρος των σουηδικών εισαγωγών.
Χώρα
Όγκος (εκ. HL) Αξία (εκ. €) Μέση τιμή
			
(€/lt)
Γερμανία
9.305
472,2
0,51
Γαλλία
5.244
180,5
0,34
Ην. Βασίλειο
3.848
353,9
0,92
ΗΠΑ
2.345
179,6
0,77
Ρωσία
2.259
99,3
0,44
•
Ιταλία
2.015
91,8
0,46
Κίνα
1.202
89,6
0,75
Σουηδία
0,966
141,3
1,46
Πορτογαλία
0,937
34,4
0,37
Καναδάς
0,927
65,8
0,71

•

Χύμα κρασιά: Ο OIV επιδιώκει νέο πλαίσιο τελωνειακών κωδικών για τα υψηλής απόδοσης αμπέλια
Ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (OIV),
αρχίζει να μελετά στο θέμα των χύμα οίνων μια ενδιαφέρουσα ανάλυση. Ο Διευθυντής του, Federico
Castellucci δήλωσε ότι από το 2000, οι εξαγωγές
κρασιού αντιπροσωπεύουν μια συνεχώς αυξανόμενη
δραστηριότητα, ενώ παράλληλα και το μερίδιο των
εξαγωγών χύμα αυξήθηκε επίσης, από 31% το 2001
σε 38% το 2012. Ενώ όμως αυτοί οι όγκοι μέχρι τώρα
αντιπροσωπεύουν μόνο το 10% της αξίας των εξαγωγών, οι αλλαγές που συμβαίνουν θα μεταβάλλουν την
σημερινή εικόνα. Από τη μία πλευρά, το αυξανόμενο
ποσοστό αυτών των εξαγωγών χύμα οίνων, αφορά τη
μεσαία γκάμα, αφού τα παγκόσμια στατιστικά στοιχεία αναφέρονται σε πωλήσεις άνω των 2 lt. Πρόκειται
για συσκευασίες που δεν αποθαρρύνουν τους καταναλωτές, κυρίως στις σκανδιναβικές, αγορές οίνων.
Αυτό το φαινόμενο έχει επίσης επιφέρει μια μετατόπιση στην προστιθέμενη αξία, από τον παραγωγό προς •
τον έμπορο, αλλά και από τις χώρες παραγωγής προς
τις χώρες εισαγωγής και της εκ νέου-επανεξαγωγής με
υψηλή απόδοση για τις εφοδιαστικές αλυσίδες, όπως
στη Γερμανία και στις Κάτω Χώρες, στις σκανδιναβικές
αγορές, αλλά και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, η χαμηλή παραγωγή του
2012 (248 εκατ. hl) με κατανάλωση περίπου στο ίδιο
επίπεδο, θα οδηγήσει σήμερα, σύμφωνα με τον διευθυντή του OIV, σε μια γενική αύξηση των παγκόσμιων
τιμών και, ως εκ τούτου στην εξαφάνιση φθηνότερων
τιμών. Για τους λόγους αυτούς, ο OIV παίρνει δύο πρωτοβουλίες. Η πρώτη είναι να ζητήσει την τροποποίηση
των τελωνειακών κωδικών για συσκευασίες λιγότερο
από 10 λίτρα, προκειμένου να διαχωριστούν τα στα-

τιστικά στοιχεία για τους επαγγελματίες
και τους καταναλωτές. Η δεύτερη είναι η
έκδοση ενός οδηγού κανόνων για την διάκριση υψηλής απόδοσης αμπελιών στην
προοπτική της ευρωπαϊκής αμπελουργίας να παράγει οίνους χωρίς γεωγραφική
ένδειξη. Αυτός ο οδηγός βασίζεται εν μέρει στις εμπειρίες των χωρών του νοτίου
ημισφαιρίου όσον αφορά την αμπελουργία
ακριβείας και θα πρέπει να είναι διαθέσιμος
μεταξύ των μηνών Μαΐου και Ιουνίου του 2013,
όταν θα διεξαχθεί το επόμενο συνέδριο του OIV
στο Βουκουρέστι.
Ηνωμένο Βασίλειο: οι εμφιαλώσεις χύμα οίνων
εγχώρια κρααναπτύσσονται ραγδαία Προμηθευτής ειδικευμένος
σιά
θα
αντιπροσωστην παραγωγή γυάλινων φιαλών εδώ και 9 χρόνια, το
πεύουν
το
25%
των
οίνων
που
πωλούνται
σε εθνικά
αγγλικό γκρουπ Quinn Glass επιβεβαιώνει σημαντιδίκτυα,
ενώ
οι
εισαγωγές
οίνων
θα
πρέπει
να
παρακοκές επενδύσεις της θυγατρικής της, στον τομέα της εμλουθούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η κατανάφιάλωσης. Αυτός ο προσανατολισμός οφείλεται στην
λωση της Βραζιλίας ανέρχεται σήμερα σε 1,9 λίτρα ανά
ανάπτυξη του όγκου των εισαγωγών στο Ηνωμένο
κάτοικο και ανά έτος. Πρώτη εισαγωγός χώρα είναι η Χι
Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένου του οίνου. Η εν λόλή (36,9%), ακολουθούμενη από την Αργεντινή
γω εταιρεία εμφιάλωσης πρόσφατα μετονομάστηκε
(20,2%), την Πορτογαλία (13,8%) και τη Γαλλία (8%)
σε Cobevco και έλαβε χρηματοδότηση £ 500 εκατομ.
(620 εκατομ. ευρώ) για τα εργοστάσιά της στην κο- .• Αργεντινή: η ανάπτυξη οδηγείται από τις εξαγωγές
χύμα κρασιών Αν και τα χύμα κρασιά αντιπροσωπεύμητεία του Cheshire και στην Βόρεια Ιρλανδία. Το νέο
ουν μόνο το 15,4% των συνολικών εξαγωγών κρασιών
εργοστάσιο στο Cheshire (21.600 τετραγωνικά μέτρα)
της Αργεντινής από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώθα έχει ικανότητα εμφιάλωσης από 5 εκατομ. λίτρων
βριο του 2012, είναι η κύρια κατεύθυνση για την ανάτην εβδομάδα. Η Quinn Group σχεδιάζει να επενδύσει
πτυξη των εξαγωγών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου
£ 3,5 εκατ. στις εγκαταστάσεις της στο Cheshire και να
αυτής, ο όγκος των εξαγωγών της Αργεντινής σε κρααυξήσει το δυναμικό της το 2013. Σήμερα, η μονάδα
σιά έχει στην πραγματικότητα αυξηθεί κατά 10%, το
επεξεργάζεται στο Cheshire δύο εκατομ. εκατόλι83% αυτής της αύξησης οφείλεται μόνο σε εξαγωγές
τρα οίνου ανά εβδομάδα, για τα group E & J Gallo,
χύμα κρασιών. Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, 68
Australian Vintage Limited.
εκατομ. λίτρα κρασιού εξήχθησαν από την Αργεντινή
Αυστραλία:  επιβεβαίωση και το 2012 στροφή ολοαξίας 57 εκατομ. δολαρίων. Αν και όγκος των εμφιαταχώς προς το χύμα Για το έτος που ολοκληρώθηκε
λωμένων κρασιών μειώθηκε κατά 6% αυτήν την περίτον Ιούνιο του 2012, η Αυστραλία εξήγαγε 7,13 εκαοδο, η αξία τους αυξήθηκε κατά 1,5%, φθάνοντας τα
τομ. εκατόλιτρα (-2% σε σχέση με πέρυσι) αξίας 1,9 δισ.
$ 612 εκατομ. για 17 εκατομ. κιβώτια. Οι Ηνωμένες
δολαρίων Αυστραλίας. Αν και οι όγκοι των εμφιαλωμέΠολιτείες είναι ο κύριος προορισμός για εμφιαλωμένα
νων κρασιών σημείωσαν πτώση (-12%), το μεγαλύτεκρασιά Αργεντινής (36,1% του όγκου). Στην εν λόγω
ρο μέρος των εξαγωγών διατηρεί την ανάπτυξή του
αγορά παρατηρείται μείωση του όγκου των εισαγωτομέα (+9%). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το
γών οίνων της Αργεντινής και αύξηση της αξίας τους.
χύμα κρασί αντιπροσώπευε το 52,3% του όγκου των
εξαγωγών της Αυστραλίας και το 20,3% της συνολικής • Γαλλία: με 40,6 εκατ. HL, το 2012 η συγκομιδή σε
"ιστορικά χαμηλά" Σύμφωνα με τις προβλέψεις της
αξίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία του κρασιού, η
συγκομιδής της 1ης Οκτωβρίου, η Γαλλία θα παράξει
Αυστραλία εξήγε περισσότερο χύμα κρασιά από εμφι40.609.000 εκατόλιτρα οίνου το 2012 (-20% σε σύαλωμένα (όπως επίσης η περίπτωση της Νότιας Αφριγκριση με το 2011και -13%, σε σύγκριση με το μέσο
κής). Η μέση τιμή ενός λίτρου οίνου που εξάγονται
όρο της πενταετίας). Το τελευταίο δελτίο αναφέρει ότι
χύμα σε αυστραλιανά δολάρια ανά λίτρο είναι 1,01
"λαμβάνοντας υπόψη την πτωτική τάση των επιφανει(€ 0,79), ενώ ήταν 4,40 δολάρια Αυστραλίας για ένα
ών αμπελοκαλλιέργειας στην παραγωγή, το έτος 2012
λίτρο εμφιαλωμένου κρασιού. Η πρώτη αγορά χύμα
είναι κοντά στο 2008 όσον αφορά τη συνολική απόκρασιού στην Αυστραλία είναι το Ηνωμένο Βασίλειο
δοση." Όλα τα είδη των κρασιών επηρεάζονται από τη
(1,98 εκατ. εκατόλιτρα) ενώ το 80% των αυστραλιανών
συνολική μείωση της παραγωγής. Σε σύγκριση με το
οίνων που αποστέλλονται στην αγορά αυτή είναι χύ2011, μειώθηκε κατά 15% η παραγωγή οίνων ονομαμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η δεύτερη μεγαλύτεσίας προέλευσης (που υπολογίζεται σε 19,38 εκατομ.
ρη αγορά της Αυστραλίας για το χύμα, ακολουθούμεεκατόλιτρα), -19% η παραγωγή οίνων Προστατευόμενη από τον Καναδά, την Κίνα και τη Γερμανία. Κατά το
νης Γεωγραφικής Ένδειξης (14,07 εκατ. εκατόλιτρα),
πρώτο εξάμηνο του 2012, οι εξαγωγές της Αυστραλίας
-22 % η παραγωγή οίνων για αποστάγματα (6,81 εκατ.
έχουν αυξηθεί κατά 4,8% σε όγκο, όχι μόνο σε χύμα
εκατόλιτρα) και -42% η παραγωγή οίνων χωρίς γεωκρασιά, αλλά και σε συσκευασίες bag-in-box.
γραφική ένδειξη (3,05 εκατ. εκατόλιτρα).
Βραζιλία: κατάπαυση πυρός μεταξύ εγχώριων και
εισαγόμενων κρασιών Στις 22 Οκτωβρίου, «μετά • Και η Βουλγαρία θα έχει μειωμένη παραγωγή οίνου
συνεχίζοντας το ντόμινο της ΕΕ Ο Krasimir Koev
από μήνες δύσκολων διαπραγματεύσεων μεταξύ της
διευθυντής του Βουλγαρικού Οργανισμού Αμπέλου
διανομής, εισαγωγέων και της παραγωγής, οι καλλιερ& Οίνου, ανακοίνωσε ότι το 2012, η παραγωγή των
γητές της Βραζιλίας αποφάσισαν να αποσύρουν την
βουλγαρικών κρασιών είναι 30% χαμηλότερη απ’ ότι
αίτησή τους για διασφαλίσεις, βάζοντας τέλος στην
το προηγούμενο έτος. Το 2012 οι εξαγωγές κρασιού
σύγκρουση που διήρκεσε ένα χρόνο. Οι Βραζιλιάνοι
θα αυξηθούν κατά 16%. Κατά το πρώτο εξάμηνο του
παραγωγοί απαιτούσαν από το υπουργείο Ανάπτυξης
2012, η Βουλαγαρία εξήγαγε 25 εκ. λίτρα κρασιού
υψηλότερους φόρους για τους εισαγόμενους οίνους,
(+15,7%), την ίδια στιγμή, η εγχώρια κατανάλωση
που θα αυξάνονταν από 27 σε 55%. Η συμφωνία μεταξύ
ανήλθε σε 47 εκ. λίτρα (13%). Ο μεγαλύτερος κατανατων μερών, κατέληξε να έχει ως στόχο την αύξηση της
λωτής
βουλγαρικών κρασιών είναι η Ρωσία, ακολουκατανάλωσης των οίνων στη Βραζιλία, είτε εισάγονται
θούμενη από την Πολωνία, την Τσέχικη Δημοκρατία,
είτε όχι. Για τους παραγωγούς, ο στόχος είναι να διπλατο Ην. Βασίλειο και τη Ρουμανία. Επίσης ανάφερε ότι
σιάσουν τις πωλήσεις των εγχώριων κρασιών το 2016
θα υπογραφούν σημαντικές συμβάσεις με την Κίνα.
(σε 40 εκατομ. λίτρα). Για όσο η εκεχειρία διαρκεί, τα
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Ανέκρουσε πρύμναν η Ε.Ε. στο θέμα των δικαιωμάτων φύτευσης

Π

Τι προβλέπει το νέο καθεστώς

αρά τις ενστάσεις για επιμέρους
ρυθμίσεις και τον προβληματισμό
για τη λύση που θα δοθεί στις εκκρεμότητες, κοινή πεποίθηση των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών αμπελουργικών οργανώσεων είναι ότι η πρόταση της Commission
για το νέο καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης
κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ο πρώτος και βασικότερος λόγος είναι ότι
εγκαταλείφθηκαν οι σκέψεις για απελευθέρωση των αδειών, που όπως είχε επισημάνει
κατ’ επανάληψη η ΚΕΟΣΟΕ αλλά και οι αντίστοιχες οργανώσεις των άλλων χωρών της
Ε.Ε. μέσω της Copa Cogeca θα άνοιγε τον
ασκό του Αιόλου, επιτρέποντας σε μεγάλα

βιομηχανικά συγκροτήματα να «βάλουν
χέρι» στην αμπελουργία. Μια προοπτική
που θα αλλοίωνε τις κοινωνικοοικονομικές
δομές του τομέα και θα οδηγούσε σε πλεονασματική οινοπαραγωγή και κατάρρευση των τιμών. Ουσιαστικά θα αποτελούσε
αφετηρία για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος των 2,5 εκατ. αμπελουργικών
εκμεταλλεύσεων της Ε.Ε., όπως χαρακτηριστικά επισήμανε η Copa- Cogeca.
Εξαετής διάρκεια
Στο πόρισμα της Ομάδας Υψηλού Eπιπέδου, που παρουσιάστηκε στις 19/12 από
τον επίτροπο για την Γεωργία D. Ciolos και

Θετική εξέλιξη

θα συζητηθεί στο Συμβούλιο αλλά και στην
Ευρωβουλή, τονίζεται ότι αποτελεί «απόλυτη αναγκαιότητα η διατήρηση ενός διαθέσιμου πλαισίου δικαιωμάτων εντός της Ε.Ε. για
όλες τις κατηγορίες των Οίνων».
Ειδικότερα, στα συμπεράσματα αναφέρεται:
- Η συναίνεση για την απόλυτη αναγκαιότητα διατήρησης ενός συστήματος ρύθμισης των φυτεύσεων αμπέλου εντός της
ΕΕ, για όλους τους τύπους οίνων (οίνων με
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης,
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και
οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη) μετά το
πέρας του ισχύοντος καθεστώτος.

- Οι εμπειρογνώμονες έκριναν ότι ήταν
απαραίτητο να υπάρχει ένας μηχανισμός
για τη δυναμική ρύθμιση ο οποίος δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ισόρροπη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού τομέα.
- Η ομάδα υψηλού επιπέδου μελέτησε
αρκετές επιλογές για το μέλλον, και προκρίνει ένα σύστημα επέκτασης αδειοδότησης νέων φυτεύσεων που θα εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες οίνων. Το
σύστημα αυτό θα πρέπει να το διαχειρίζονται τα Κράτη Μέλη, αφού λάβουν υπόψη
τις συστάσεις των αναγνωρισμένων και
συνέχεια στη σελ. 8

Ενόψει των διαβουλεύσεων για την νέα ΚΟΑ

Με «ταυτότητα» το χύμα κρασί Μεγαλύτερη στήριξη του τομέα
θα ζητήσουν ΚΕΟΣΟΕ – Copa Cogeca
στα σημεία εστίασης

Έ

να βήμα ακόμα για την αντιμετώπιση
της παραοικονομίας και της νοθείας
στον τομέα, διαφαίνεται ότι πραγματοποίησε εμμέσως το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του ΥΠΑΝ,
αφού στο σχέδιο των Κανόνων Διακίνησης
/ Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών επέτυχε να συμπεριλάβει διατάξεις για
την κατανάλωση οίνων σε καράφα στα σημεία εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες κλπ),
που αφενός μεν προστατεύουν τον καταναλωτή, ο οποίος
θα γνωρίζει την
προέλευση του οίνου που καταναλώνει, αφετέρου δημιουργεί ένα σημείο
αφετηρία στην τελική κατανάλωση,
για την έναρξη διαδικασιών ιχνηλασιμότητας και εν τέλει
την αντιμετώπιση
θεμάτων νοθείας,
ελληνοποιήσεων
κλπ., διατάξεις τις
οποίες επιμόνως
ζητούσε η ΚΕΟΣΟΕ
τουλάχιστον από το 2009.
Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με μια σειρά θεσμικών παρεμβάσεων, παράγει αποτελέσματα που δείχνουν
ότι η ανοχή του φαύλου παρελθόντος έχει
περάσει ανεπιστρεπτί, επιβάλλοντας στον
τομέα υποχρεώσεις που στο μέλλον τουλάχιστον θα διασφαλίσουν τα συμφέροντα
του αμπελοοινικού κλάδου.
Με τη συμμετοχή της Δ/νσης Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου,
στη συζήτηση της εν λόγω Aγορανομικής
Διάταξης, έπεισε το ΥΠΑΝ να συμπεριλάβει
διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται απαραίτητα
οι ακόλουθες ενδείξεις είτε μεμονωμένα, είτε κατά ομάδες φαγητών - ποτών, με τρόπο
που να γίνεται αντιληπτή η διάκριση αυτή
στον καταναλωτή:
- «Προϊόν Π.Ο.Π.» (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) ή «προϊόν Π.Γ.Ε.»
(Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδει-

ξης), αποκλειστικά και μόνο για τα προϊόντα που ανήκουν επισήμως σε αυτές τις
κατηγορίες. Απαγορεύεται η χρήση του
όρου «Π.Ο.Π.», «Π.Γ.Ε» αν τα προϊόντα που
διατίθενται δεν είναι τέτοια.
- Προκειμένου για συσκευασμένα ποτά
(μπύρα, οίνος, εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, χυμοί, οινοπνευματώδη ποτά,
σόδες) αναγράφεται επιπλέον και η ειδικότερη ονομασία του είδους με την οποία
προσφέρεται στο εμπόριο (ετικέτα) και ο

όγκος του περιεχομένου κάθε συσκευασίας σε ml.
- Ειδικότερα για τους οίνους, που προσφέρονται στους καταναλωτές χωρίς
να είναι εμφανής η συσκευασία τους,
αναγράφεται υποχρεωτικά η χώρα
προέλευσης και ο παραγωγός ή ο εμφιαλωτής τους όπως αυτά αναφέρονται στην επισήμανση(ετικέτα) των εν
λόγω οίνων, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1234/2007(άρθρο 118κε) και
607/2009 (άρθρα 55 και 56).
Επιπλέον ο καταναλωτής εφόσον το
ζητήσει μπορεί η «μετάγγιση» του οίνου
(σε προσυσκευασία μέχρι 60 lt) να γίνει
παρουσία του και να του δίνεται η δυνατότητα να διαβάσει την επισήμανση της
συγκεκριμένης προσυσκευασίας.
Αυτό σημαίνει πλέον ότι τα σημεία εστίασης είναι υποχρεωμένα «να γνωρίζουν» και
να ενημερώνουν τον καταναλωτή για την
ακριβή προέλευση ή τον παραγωγό του οίνου που καταναλώνουν.

Σ

τις Βρυξέλλες ήδη έχουν ξεκινήσει
οι διαβουλεύσεις για την αναθεώρηση της Ενιαίας ΚΟΑ (στην οποία
συμπεριλαμβάνεται η ΚΟΑ Οίνου), προκειμένου να βελτιωθούν τα μέτρα στήριξης του
ευρωπαϊκού αμπελοοινικού τομέα.
Οι φορείς των συνεταιρισμών έχουν ήδη χαράξει τις πολιτικές κατευθύνσεις για την αναθεώρηση, οι οποίες άλλωστε συμπυκνώνουν
και τις ιδιαίτερες κατευθύνσεις που έχουν υιοθετήσει τα Κράτη Μέλη ανάλογα με τον τομέα συμφερόντων τους. Συνεπώς από την μεριά των συνεταιρισμών η ΚΕΟΣΟΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναζητά συμμαχίες ώστε να
υιοθετηθούν θέσεις που αρμόζουν στα προφίλ του ελληνικού αμπελοοινικού τομέα.
Επιδιώξεις
Η πρώτη πολιτική επιδίωξη αφορά την
αναγκαιότητα διατήρησης των παλαιών μέτρων που προσαρμόζουν την προσφορά στη
ζήτηση και τα οποία καταργούνται με την τελευταία μεταρρύθμιση, όπως η διατήρηση
των δικαιωμάτων φύτευσης και οι αποστάξεις, που αποτελούν παράγοντες σταθεροποίησης των τιμών στην αγορά εις όφελος
των παραγωγών.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται σημαντικό να
μεταφερθεί, η διαχείριση των μέτρων στις
Οργανώσεις Παραγωγών και τους συνεταιρισμούς.
Τα προγράμματα προβολής και προώθησης αποτελούν ένα μέτρο ευρείας αποδοχής ως προς την φύση τους σαν Εργαλείο διείσδυσης στις αγορές Τρίτων Χωρών με την
προϋπόθεση όμως ότι θα μπορούν να επεκταθούν για 3+2 έτη και την προϋπόθεση επίσης ότι θα πρέπει τα προγράμματα αυτά να
χρηματοδοτήσουν και επενδύσεις στις αγορές αυτές.
Το κύριο βάρος όμως των προγραμμάτων
Προβολής Προώθησης, είναι αναγκαίο να μετατοπισθεί στην εσωτερική αγορά, όπου η
Ευρώπη πραγματοποιεί σε επίπεδο ενδοκοινοτικών συναλλαγών το 52% των εξαγωγών.
Κατά συνέπεια η χρηματοδότηση μέσω της
ΚΟΑ προγραμμάτων για την εσωτερική αγορά, ουσιαστικά αποτελεί νέο μέτρο, εντός του
Εθνικού Φακέλου.
Η σημαντική συμβολή των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης στην ανταγωνιστικότητα του τομέα είναι αδιαμφισβήτητη, προτείνεται όμως το μέτρο να επεκταθεί και να καλύπτει τις περιπτώσεις μεταφύτευσης, όταν
υπάρχει προσβολή από ασθένειες στο φυτι-

κό κεφάλαιο, αλλά και τις περιπτώσεις καταστροφής του αμπελώνα από άγρια ζώα.
Για το μη δημοφιλές μέτρο του πρώιμου
τρύγου, προτείνεται η βελτίωση των συνθηκών εκτέλεσης του προγράμματος και για τα
Ταμεία Αλληλοβοήθειας προτείνεται συμμετοχή με κοινοτικούς πόρους στις αποζημιώσεις των κινδύνων που επισυνέβησαν
(σ.σ. σήμερα καλύπτονται μόνο τα διοικητικά έξοδα των Ταμείων). Θετική θεωρείται η
ανακοίνωση της Commission για επέκταση
των ασφαλιστικών κινδύνων, για όσα ΚράτηΜέλη χρησιμοποιούν το Μέτρο της Ασφάλισης Συγκομιδής. Όσον αφορά το Μέτρο των
επενδύσεων (σ.σ. στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιείται) η Copa-Cogeca ζητούν να καθοριστούν σαφείς διαχωριστικές γραμμές από τα
οριζόντια προγράμματα, αλλά και να ενταχθούν στις επενδύσεις αυτές αποστακτήρια
υποπροϊόντων.
Η απόσταξη πόσιμης αλκοόλης και η απόσταξη υποπροϊόντων που καταργούνται από
1/8/2013 θεωρούνται χρήσιμα μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και συμβάλλουν στην ασφάλεια του καταναλωτή και προτείνεται να διατηρηθούν.
Το ίδιο ισχύει και για την απόσταξη κρίσης
της οποίας το ύψος αποζημίωσης δεν θεωρείται ελκυστικό.
Τέλος από τα υφιστάμενα μέτρα η χρήση
συμπυκνωμένου γλεύκους για τον εμπλουτισμό (το μέτρο καταργείται στις 1/8/2013) σε
σχέση με τη χρήση ζάχαρης παραμένει επίκαιρο και ζητείται να επανενταχθεί στον Εθνικό Φάκελο. Δυστυχώς υπάρχει σιγή για τη
χρήση ζάχαρης, όπου το μέτωπο του νότου
(μαζί και η Ελλάδα) θα πρέπει να ανακινήσει.
Ο κατακερματισμός της προσφοράς (ιδιαίτερα στην Ελλάδα) είναι ζητούμενο ν’ αντιμετωπισθεί αφού το 94% των αμπελώνων
στην Ευρώπη είναι κάτω των 5 Ha. Είναι λοιπόν αναγκαίο να θεσπισθούν νέα μέτρα για
συνεκτικότερη συγκέντρωση της προσφοράς, ως νέο μέτρο επίσης ο συνεταιριστικός
χώρος ζητά να επανέλθει η ιδιωτική αποθεματοποίηση ώστε ν’ αποφευχθούν οι πιέσεις
των τιμών στην αγορά, ενώ (στο μπλοκ είναι
και η Ελλάδα) ζητείται η επέκταση της βοήθειας (όπως των νησιών του Αιγαίου) και στις
υπόλοιπες μειονεκτικές περιοχές.
Τέλος ως νέα μέτρα ζητείται να ενταχθούν
στον Εθνικό Φάκελο, η έρευνα και η καινοτομία, καθώς επίσης η συγκρότηση παρατηρητηρίου οίνου προκειμένου να κατανοούνται
καλύτερα οι τάσεις της αγοράς.
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Μύκητες που προσβάλλουν το ξύλο της αμπέλου
Φόμοψη (Phomopsis
cane and leaf spot)
Στη σελίδα αυτή από τα ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΝΕΑ αρχίσαμε να περιγράφουμε τις σημαντικότερες ασθένειες που σχετίζονται με
προσβολές του ξύλου της αμπέλου, όπως
είναι η Κλασσική ασθένεια της Ίσκας, η Ευτυπίωση, η ασθένεια του Petri, η Μελανή
Νέκρωση της Βάσης του Υποκειμένου, η
Μελανή Νέκρωση των Βραχιόνων (Βοτρυοσφαίρια) και η Φόμοψη.
Ήδη στα προηγούμενα τεύχη περιγράψαμε α) την Κλασσική ασθένεια της Ίσκας
που προκαλείται από τον παθογόνο μύκητα
Fomitiporia mediterraneα, β) την ασθένεια
Μελανή Νέκρωση των Βραχιόνων (Black
dead arm) που προκαλείται από το μύκητα Botryosphaeria dothidea, που εκδηλώνεται στα φύλλα με συμπτώματα παρόμοια
της Κλασσικής Ίσκας, ώστε η διάκριση μεταξύ των δύο ασθενειών να είναι εξαιρετικά δύσκολη, γ) την ασθένεια του Πέτρι (Petri
disease) που προκαλείται από τα παθογόνα
Phaeomoniella και Phaeoacremonium spp.
και έχει άμεση σχέση με το πολλαπλασιαστικό υλικό και δ) την Ευτυπίωση που οφείλεται στον παθογόνο μύκητα Eutypa lata
(Εutypa dieback) και o oποίος προκαλεί τη
δημιουργία ελκών στους κορμούς και τους
βραχίονες των προσβλημένων πρέμνων
παρόμοια με αυτά που δημιουργεί και η Βοτρυοσφαίρια.
συνέχεια από σελ. 7

αντιπροσωπευτικών
επαγγελματικών
οργανώσεων. Η περαιτέρω επέκταση φύτευσης αμπέλων που θα καλύπτει όλους
τους τύπους των κρασιών θα υπόκειται
σε καθεστώς αδειοδότησης. Οι άδειες θα
παρέχονται δωρεάν, δεν θα είναι μεταβιβάσιμες και θα ισχύουν για περιορισμένο
χρονικό διάστημα 3 ετών.
- Αυτό το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα κοινοτικό μηχανισμό διασφάλισης, με τον καθορισμό ενός ετήσιου
ποσοστού αύξησης νέων φυτεύσεων, με
δυνατότητα των Κρατών Μελών να καθορίζουν χαμηλότερο επίπεδο είτε εθνικό,
είτε περιφερειακό ή για μια δεδομένη κατηγορία κρασιών υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
- Εάν οι επιλέξιμες μεμονωμένες αιτήσεις
είναι μικρότερες από το ποσοστό που
καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο, όλες οι
αιτήσεις θα πρέπει να εγκρίνονται . Αν οι
αιτήσεις υπερβαίνουν το ποσοστό που
καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο, οι άδειες
θα χορηγούνται με βάση αντικειμενικά
κριτήρια προτεραιότητας που θα καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ, με πιθανά πρόσθετα εθνικά κριτήρια που θα τηρούν τις ίδιες
αρχές.
- Το νέο σύστημα θα ισχύσει για περίοδο
έξι ετών, συνοδευόμενο από μια ρήτρα
επανεξέτασης. Τέλος θα πρέπει να προβλέπονται , μεταβατικές ρυθμίσεις.
Θετική υποδοχή
Η Γαλλία, χώρα που μετείχε, όπως και η
Ελλάδα άλλωστε ύστερα από πιέσεις της
ΚΕΟΣΟΕ, στο μέτωπο των χωρών κατά της
απελευθέρωσης, χαιρέτησε την έκθεση της
Ομάδας Υψηλού Eπιπέδου, ενώ θετικά την

Γράφει:
Ο Δρ. Ιωάννης Ρούμπος (Διατ. Διευθυντής του
Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Βόλου ΕΘΙΑΓΕ)

Στο τεύχος αυτό θα περιγράψουμε την
ασθένεια Φόμοψη που οφείλεται στο παθογόνο Phomopsis viticola (αγενής μορφή,
Cryptosporella viticola - τέλεια μορφή).
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Τα σοβαρότερα συμπτώματα παρατηρούνται στις κληματίδες . Την άνοιξη, στα
κατώτερα 5-6 βασικά μεσογονάτια διαστήματα από τις προσβλημένες κληματίδες εμφανίζονται μικρές, καστανομελανές, ελλειπτικές, διαρρυγνυόμενες νεκρωτικές κηλίδες, οι οποίες συχνά συνενώνονται και δημιουργούν ακανόνιστες, μελανές νεκρωτικές επιφάνειες που μπορεί να περιβάλλουν
τον βλαστό. Στο σημείο της πρόσφυσης του
βλαστού με το πρέμνο μπορεί να παρατηρηθεί σύσφιξη του βλαστού. Οι κληματίδες
αποκτούν χλωρωτική εμφάνιση και δυνατόν να ξηραθούν.
Στα φύλλα η προσβολή εμφανίζεται με τη
μορφή μικρών, γωνιωδών κηλίδων με ανοικτοπράσινο χρωματισμό στην αρχή που
αργότερα γίνεται καστανομελανός. Η παρουσία πολυάριθμων κηλίδων μπορεί να
οδηγήσει στη νέκρωση τμημάτων της επιφάνειας του φύλλου ή στην παραμόρφωση
έκρινε και η Συνέλευση των Αμπελουργικών
Περιφερειών της Ευρώπης Οίνου (AREV).
Copa Cogeca
Την ανάγκη βελτίωσης επιμέρους πτυχών
των προτάσεων επισήμανε η Copa Cogeca,
επισημαίνοντας ωστόσο ότι η έκθεση είναι
βήμα προς την σωστή κατεύθυνση.
"Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί η εν λόγω
ομάδα αναγνωρίζει ότι πρέπει να υπάρχει
ένα κανονιστικό πλαίσιο για όλα τα κράτη
μέλη και για όλους τους τύπους κρασιού, αλλά πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση",
δήλωσε ο πρόεδρος της Ομάδας Οίνος της
Copa-Cogeca Thierry Coste, στις Βρυξέλλες.
Ο κ. Coste εξήγησε: «Η ΟΥΕ υπέβαλλε
προτάσεις που σηματοδοτούν βελτίωση σε
σχέση με την πολιτική απόφαση για τη σταδιακή κατάργηση των δικαιωμάτων φύτευσης στον αμπελοοινικό τομέα που λήφθηκε
το 2008. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες πτυχές των προτάσεων πρέπει να βελτιωθούν,
όπως και η διάρκεια του συστήματος, το
επίπεδο των ρητρών διασφάλισης, η έναρξη
ισχύος του συστήματος, είμαστε έτοιμοι να
εργαστούμε μαζί τους ".
Η κ. Palma Esposito, αντιπρόεδρος της
ομάδα εργασίας Copa-Cogeca, δήλωσε
«Μαζί με τους ευρωβουλευτές και 15 κράτη μέλη, οι Copa-Cogeca έχει ζητήσει για
ένα κανονιστικό πλαίσιο για τις φυτεύσεις
των αμπελώνων που πρέπει να διέπει την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δικαιώματα φύτευσης και το ευρωπαϊκό μοντέλο γεωργίας
συμβάλλουν στη διατήρηση υψηλής ποιότητας και στην μεγάλη ποικιλομορφία των
ευρωπαϊκών κρασιών, τη διατήρηση της
απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές και
στη διευκόλυνση των παραγωγών και των

Προσβολή κληματίδων από τον παθογόνο μύκητα
της ασθένειας Φόμοψη

μών την άνοιξη μέχρι να αποκτήσουν οι
βλαστοί μήκος 15 εκατοστά. Τα συμπτώματα εμφανίζονται 3-4 εβδομάδες αργότερα.
Σε ευαίσθητες επιτραπέζιες ποικιλίες, όπως
για παράδειγμα στην ποικιλία Κάρντιναλ,
έχουν παρατηρηθεί σοβαρές προσβολές
ακόμη και κατά την περίοδο της συγκομιδής, όταν επικρατούν κλιματολογικές συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη του μύκητα.
Η ανάπτυξη του μύκητα ευνοείται από
σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.
Το καλοκαίρι αναστέλλεται η δράση του
για να αρχίσει πάλι κατά τη δροσερή περίοδο των φθινοπωρινών βροχοπτώσεων. Οι
ώριμες ράγες είναι ευαίσθητες στη μόλυνση κατά τη διάρκεια παρατεταμένων βροχοπτώσεων κοντά στη συγκομιδή.

του σχήματός τους.
Ανάλογες κηλίδες με αυτές που σχηματίζονται στους βλαστούς μπορεί να σχηματισθούν στους μίσχους των φύλλων, τα οποία
στη συνέχεια κιτρινίζουν και πέφτουν, ή στη
ράχη των βοτρύων που στη συνέχεια ξηραίνονται.
To παθογόνο μπορεί να προσβάλλει και
τις ράγες, οι οποίες εύκολα αποσπώνται
από τον ποδίσκο τους.
Καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη της ασθένειας είναι η βροχή η οποία
συντελεί στην έξοδο των σπορίων (πυκνιδιοσπορίων) από τα καρποφόρα όργανα του
μύκητα (πυκνίδια) και στη μόλυνση των νεαρών βλαστών. Η πιο πιθανή περίοδος προσβολής είναι από την έκπτυξη των οφθαλ-

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
Καλλιεργητικές τεχνικές που ευνοούν
την καλή κυκλοφορία του αέρα μέσα στον
αμπελώνα συμβάλλουν στη μείωση της διάρκειας των υγρών περιόδων και συνεπώς
στη μείωση των μολύνσεων. Κατά το κλάδευμα πρέπει να αφαιρούνται οι προσβλημένοι βλαστοί και να καίγονται για τον περιορισμό του μολύσματος.
Χημικά η ασθένεια αντιμετωπίζεται εύκολα με τη διενέργεια 1-3 προληπτικών ψεκασμών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο της βλάστησης. Ο πρώτος
γίνεται στην έκπτυξη των ματιών, ο δεύτερος μετά το σχηματισμό του πρώτου φύλλου και ο τρίτος στο στάδιο των 2-3 φύλλων.

συνεταιρισμών τους, ώστε να προσδίδουν
αξία στην παραγωγή.
Ολοκληρώνοντας ο Γενικός Γραμματέας
της Copa-Cogeca Pekka Pesonen, δήλωσε «Καλούμε τους ευρωβουλευτές, τους
υπουργούς Γεωργίας της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσουν τις συστάσεις
αυτές, με βελτιώσεις, καθώς και την ένταξή
τους στην ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς
(ΚΟΑ) υπό το πλαίσιο της νέας ΚΑΠ ώστε να
διασφαλίσουν μια ισορροπία για το μέλλον
του τομέα οίνου».

θα κινείται η έκθεση.
Συγκεκριμένα, χαρακτήρισαν ενθαρρυντικά τα μηνύματα, τονίζοντας ότι: «αν εντέλει δεν υπάρξουν αιφνίδιες μεταβολές, η
ευρωπαϊκή αμπελουργία θα παραμείνει στα
χέρια των αμπελουργών και δεν θα περιέλθει
στον έλεγχο πολυεθνικών και μη επιχειρήσεων, γεγονός που θα μετέτρεπε τον οίνο σε
«βιομηχανικό» προϊόν και θα δυναμίτιζε την
κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική
ταυτότητα των αμπελουργικών περιοχών».
Σημειώνεται ότι η ΚΕΟΣΟΕ συμμετείχε
ενεργά στη διαμόρφωση των θέσεων της
Copa-Cogeca ενώ συνέβαλλε καθοριστικά και στην προσχώρηση της Ελλάδας (με
επιστολή του τότε υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης Κ. Σκανδαλίδη) στο μέτωπο των
χωρών που αντέδρασαν στην προτεινόμενη απελευθέρωση. Ωστόσο, επιπλέον προβλήματα για τη χώρα μας, όπως τόνισαν ο
πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ και ο διευθυντής στη
συνέντευξη τύπου, είναι:
- Η διασφάλιση ότι η αύξηση του δυναμικού
παραγωγής στη χώρα μας δεν θα πρέπει
να περιλαμβάνει επ’ ουδενί την μετατροπή μέσω επανεμβολιασμού φυτεμένων
εκτάσεων με ποικιλίες διπλής και τριπλής
χρήσης, παρά μόνο υπό προϋποθέσεις,
- η μη νομιμοποίηση των παράνομων φυτεμένων εκτάσεων,
- η βελτίωση των ελεγκτικών μηχανισμών
ώστε οι έλεγχοι να είναι αξιόπιστοι και
αποτελεσματικοί,
- και τέλος, η στήριξη της λειτουργίας των
οργανώσεων των αμπελουργών και των
διεπαγγελματικών οργανώσεων προκειμένου να ανταποκριθούν με επάρκεια
στις αυξημένες ευθύνες της διαχείρισης
του συστήματος φυτεύσεων, εφόσον ληφθεί τέτοια απόφαση.

ΚΕΟΣΟΕ
Ανάλογες επισημάνσεις είχαν κάνει στη
συνέντευξη τύπου στις 10/12 (την ίδια μέρα δόθηκαν συνεντεύξεις για το θέμα από
(όλες τις οινοπαραγωγούς χώρες από τους
εκπροσώπους των αμπελουργών) ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ Χρ. Μάρκου και ο διευθυντής Παρ. Κορδοπάτης, καθώς υπήρχαν
ήδη πληροφορίες για την κατεύθυνση που

