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Αθήνα, 20 Απριλίου 2018

Αρ. Πρωτ. 5

Προς: 1. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

κ. Ευάγγελο  Αποστόλου

2. Γεν. Γραμματέα  Αγροτ. Πολιτικής

κ. Θεόδωρο Κασίμη

Κοιν/ση 1. Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες

2. Γενικό Χημείο του Κράτους

Δ/νση Αλκοόλης & Τροφίμων

3. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Τμήμα Αμπέλου Οίνου & Αλκοολούχων

Θέμα : Θέση ΣΕΑΟΠ σε σχέση με τον υπό  Συζήτηση Νέο Κανονισμό της ΕΕ  για τα Αλκοολούχα

Ποτά που θα αντικαταστήσει τον Καν 110/2008 ΕΕ. (συνεδρίαση SCA , Δευτέρα  23/4 Βρυξέλλες)

Αγαπητοί,

Ενόψει της συζήτηση της συζήτησης της Δευτέρας 23/4/2018 στην  Ειδική Επιτροπή Γεωργίας

(Special Committee on Agriculture -SCA), της πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( Σχετ. συνημμένο Alignment Council draft 16 April 2018 που

είναι το ενοποιημένο κείμενο Προεδρίας 7215/1/18 REV 1), σχετικά με τον ορισμό, την

παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των

αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την

προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, σας στέλνουμε συνοπτική

περιγραφή της θέσης του Συνδέσμου και παρακαλούμε για τη στήριξη και την ενεργοποίησή σας

για την προστασία των ελληνικών αλκοολούχων ποτών με γεωγραφική ένδειξη αλλά και του

κλάδου της ελληνικής παραγωγής ποτών το οποίο διασφαλίζει , απασχόληση σε 31.000 χιλιάδες

εργαζομένους (άμεσα και έμμεσα),  προστιθέμενη αξία στην Ελληνική Παραγωγή και στηρίζει την

ανάπτυξη επώνυμων ελληνικών προϊόντων (βλ σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ) .
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Δυστυχώς στις αλλαγές που έρχονται βλέπουμε κυρίως απειλές και όχι ευκαιρίες που θα

επηρεάσουν σημαντικά την Ελληνική Ποτοποιία. Ο Κλάδος μας έχει αναλυτικά σχόλια για το

κείμενο Σχεδίου του νέου Κανονισμού. Υπάρχουν όμως ένα σημείο τα οποία μας ανησυχεί

ιδιαίτερα. Το θέμα της εμφιάλωσης εκτός της Περιοχής Γεωγραφικής Ένδειξης, όπου αφενός

εκτίθεται σε κίνδυνο νοθείας, αντιγραφής ή υποβάθμισης το προϊόν και αφετέρου δημιουργείται ο

κίνδυνος μεταφοράς σημαντικής προστιθέμενης αξίας εκτός χώρας με ότι αυτό σημαίνει για την

ανεργία και την Εθνική Οικονομία.

Υπενθυμίζουμε ότι με το νέο Κανονισμό, γίνεται σαφές πως θα πρέπει να δικαιολογείται στις

τεχνικές προδιαγραφές η υποχρέωση συσκευασίας εντός της  Περιοχής της Ζώνης, ενώ

παράλληλα τροποποιείται ο ορισμός της συσκευασίας ώστε να συμπεριλάβει και την εμφιάλωση.

Η πρότασή μας είναι να υπάρχει εθελοντική δέσμευση των παραγωγών για το πού θέλουν να

εμφιαλώνουν, εντός ή εκτός περιοχής, καθώς υπάρχουν Ευρωπαίοι συνάδελφοι που έχουν

επιλέξει να εμφιαλώνουν στο εκτός της Περιοχής της Γεωγραφικής Ένδειξης.

Η Επιτροπή θεωρεί πως ο περιορισμός της εμφιάλωσης εντός της Περιοχής, πιθανόν να συνιστά

περιορισμό του ελεύθερου εμπορίου. Όμως τι σημαίνει η δυνατότητα εμφιάλωσης  εκτός της

Περιοχής Γεωγραφικής Ένδειξης, για την Ελλάδα  ?

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα οι προτάσεις μας στα Όργανα που συμμετέχουν στη διαβούλευση δεν

έχουν γίνει δεκτά ως προς το κομμάτι αυτό ως τελευταίο διαπραγματευτικό όπλο το οποίο

ζητάμε την στήριξή σας είναι, η παρέμβασή στον ορισμό της συσκευασίας.

Ειδικότερα είναι σημαντική αν μπορεί να επιτευχθεί η ακόλουθη αλλαγή  στο Άρθρο 2α

παρ.12, καθώς συνδέεται με το καθεστώς εμφιάλωσης των Γεωγραφικών Ενδείξεων  εντός

της ζώνης παραγωγής και άρα το καθεστώς εμφιάλωσης του Ούζου του  Τσίπουρου εντός

Ελλάδας και μόνο.

Στα πλαίσια αυτά παρακαλώ για την ενημέρωση των Ελλήνων αντιπροσώπων στην Ειδική

Επιτροπή Γεωργίας.

Άρθρο 2a - §12 (συνημμένο Alignment Council draft 16 April 2018)

(12) ‘packaging’ means the protective wrappings, cartons, cases, containers and bottles used in

the transport or sale of spirit drinks;

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΕΑΟΠ Να διαγραφούν οι  λέξεις  containers and bottles  σε αυτήν την παράγραφο ,

καθώς στην § 8 του ίδιου άρθρου 2a, υπάρχει αναφορά για τη φιάλη ότι είναι περιέκτης  , δεν

είναι συσκευασία.

(8) ‘presentation’ means the terms used in on the labelling and on the packaging, including as

well as in advertising and sales promotion, in images or such like, as well as on the container,

including the bottle and the closure;
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Επίσης το packaging, υπάρχει σχετικό άρθρο 2 παρ.2 ε  στον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά

με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

(e) ‘prepacked food’ means any single item for presentation as such to the final consumer and

to mass caterers, consisting of a food and the packaging into which it was put before being

offered for sale, whether such packaging encloses the food completely or only partially, but in

any event in such a way that the contents cannot be altered without opening or changing the

packaging; «prepacked food» does not cover foods packed on the sales premises at the

consumer’s request or prepacked for direct sale;

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παρακαλούμε για τη στήριξη σας και την ενεργοποίησή των

Ελλήνων αντιπροσώπων στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας, για την προστασία των ελληνικών

αλκοολούχων ποτών με γεωγραφική ένδειξη.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Με εκτίμηση

Για τον ΣΕΑΟΠ

Νίκος Καλογιάννης Χάρης Μαυράκης

Πρόεδρος Γεν.Γραμματέας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο κλάδος της παραγωγής αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα,

 ασχολείται και στηρίζεται κυρίως με την παραγωγή των παραδοσιακών αλκοολούχων ποτών
όπως το Ούζο, το Τσίπουρο, η Μαστίχα , η Τεντούρα, Κουμ Κουάτ Κερκύρας κλπ.

Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις αλκοολούχων ποτών αναγνωρισμένες σε ευρωπαϊκό
επίπεδο [ΚΑΝ. (ΕΚ) 110/2008]

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΠΟΤΟΥ :
29. Αποσταγμένο Anis
Ούζο
Ούζο Μυτιλήνης
Ούζο Πλωμαρίου
Ούζο Καλαμάτας
Ούζο Θράκης
Ούζο Μακεδονίας

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΠΟΤΟΥ
6. Grape marc spirit or grape marc
Τσίπουρο –Τσικουδιά
Τσίπουρο Μακεδονίας
Τσικουδιά Κρήτης
Τσίπουρο Θεσσαλίας
Τσίπουρο Τυρνάβου

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΠΟΤΟΥ :
32. Liqueur
Τεντούρα
Μαστίχα Χίου
Κουμ κουάτ Κέρκυρας
Κίτρο Νάξου

 Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα ο κλάδος  των
αλκοολούχων ποτών , παραμένει ανταγωνιστικός δυναμικός με σημαντική συνεισφορά στην
Εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες , δημιουργώντας αγαθά με υψηλή προστιθέμενη
αξία και θέσεις εργασίας στις τοπικές οικονομίες της περιφέρειας, καθώς συνεισφέρει €1,5
δισ. εισόδημα στο ΑΕΠ της οικονομίας. Καταγράφει περίπου 14.000 άμεσα εργαζόμενους
στον κλάδο παραγωγής και διακίνησης των αλκοολούχων, ενώ το σύνολο του κλάδου των
αλκοολούχων παράγει πάνω από 31.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας θέσεις (μελέτη
του ΙΟΒΕ «Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα», Φεβρουάριος 2018 2015)
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αξία και θέσεις εργασίας στις τοπικές οικονομίες της περιφέρειας, καθώς συνεισφέρει €1,5
δισ. εισόδημα στο ΑΕΠ της οικονομίας. Καταγράφει περίπου 14.000 άμεσα εργαζόμενους
στον κλάδο παραγωγής και διακίνησης των αλκοολούχων, ενώ το σύνολο του κλάδου των
αλκοολούχων παράγει πάνω από 31.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας θέσεις (μελέτη
του ΙΟΒΕ «Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα», Φεβρουάριος 2018 2015)
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 Είναι  ένας κλάδος εξωστρεφής με ανοδική εξαγωγική δυναμική.

o Ως προς την αξία, το 2016, οι εξαγωγές αλκοολούχων ποτών διαμορφώθηκαν σε €74 εκ.
από €60 εκ. το 2009, αύξηση της τάξης του 23%. Ανοδικά  έκλεισαν οι εξαγωγές ποτών
και για το 2017 σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία ΕΣΥΕ, συνεχίζοντας την πολύ καλή
πορεία των τελευταίων χρόνων (+6%) .

o Ως προς τον όγκο, οι εξαγωγές του κλάδου αυξήθηκαν το διάστημα 2010-2016 κατά
64%, από 7,7 εκ. λίτρα καθ. αλκοόλης  το 2010 σε 12,8 εκ. λίτρα το 2016. Καταλυτική η
σημασία των εξαγωγών στην εγχώρια παραγωγή αποσταγμάτων και άλλων αλκοολούχων
ποτών η οποία διαμορφώθηκε το 2016 σε 18,3 εκατ. λίτρα καθαρής αλκοόλης , έχοντας
μικρές απώλειες σε μία περίοδο που η εγχώρια ζήτηση υποχώρησε δραματικά . (Το 69%
της ελληνικής παραγωγής εξάγεται)


