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Αθήνα, 29 Μαρτίου 2017

Σύνοψη Θέσεων ΣΕΑΟΠ σε σχέση με τον υπό Συζήτηση Νέο Κανονισμό της ΕΕ για τα

Αλκοολούχα Ποτά που θα αντικαταστήσει τον Καν 110/2008 ΕΕ.

Περίληψη

Η αλλαγές που φέρνει ο νέος Κανονισμός επηρεάζουν σημαντικά την Ελληνική Ποτοποιία.

Δυστυχώς στις αλλαγές που έρχονται βλέπουμε κυρίως απειλές και όχι ευκαιρίες. Ο Κλάδος μας

έχει αναλυτικά σχόλια για το κείμενο Σχεδίου του νέου Κανονισμού. Υπάρχουν όμως 3 σημεία τα

οποία μας ανησυχούν ιδιαίτερα :

A) Η πρόβλεψη επέμβασης της Επιτροπής με εξουσιοδοτικές πράξεις σε κρίσιμα σημεία του

κανονισμού όπως στις κατηγορίες των Αλκοολούχων ποτών (τροποποίηση , ένταξη νέων,

κλπ) και στις Γεωγραφικές Ενδείξεις (επισημάνσεις, τρόπος ορισμού Περιοχής Παραγωγής,

αποκλίσεις κλπ)

B) Δυνατότητα διαγραφής με πρωτοβουλία της Επιτροπής, Γεωγραφικών Ενδείξεων που

υπάρχουν καταχωρημένες στο παράρτημα του Καν. 110/2008, εντός 2 ετών από την έναρξη

ισχύος του νέου Κανονισμού, δυνατότητα που θέτει θέματα ασφάλειας δικαίου

C) 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

Ιστορικό

Ο Κανονισμός 110/2008 της ΕΕ, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την

επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών, αποτέλεσε

το διάδοχο του παλαιότερου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, τον οποίο και

κατήργησε.
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Η προσπάθεια του Κανονισμού 110/2008 ΕΕ, ήταν να εκσυγχρονίσει την αγορά των αλκοολούχων

ποτών, με την περαιτέρω περιγραφή των  κατηγοριών αλκοολούχων ποτών και την έμφαση στην

εισαγωγή περαιτέρω Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών σε σχέση με τον Καν (ΕΟΚ)

1576/89.

Ο κανονισμός αυτός (110/2008)  συμπληρώθηκε από ένα εκτελεστικό Κανονισμό, τον

«Εκτελεστικό  Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 716/2013 της Επιτροπής   της 25ης Ιουλίου 2013  για τη

θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την

επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών».

Η Επιτροπή, μετά από πολλές ζυμώσεις,  πρόσφατα ανακοίνωσε το σχέδιο αντικατάστασης του

Καν. 110/2008 ΕΕ με ένα νέο Κανονισμό, ο οποίος είχε σκοπό να συνδυάσει τον Καν. 110/2008

ΕΕ, με τον Καν 716/2013 ΕΕ και παράλληλα περιέχει και στοιχεία και από άλλους κανονισμούς με

κυριότερο τον Καν. 1151/2012 «ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Νοεμβρίου 2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων».

Ο κλάδος μας στα πλαίσια των αλλαγών που προβλέπει το Σχέδιο του Νεου Κανονισμού, έχει

αναλυτικά σχολιάσει τις διάφορες προβλέψεις του, έχει δε έντονο ενδιαφέρον καθώς σημαντικά

παραδοσιακά προϊόντα προστατεύονται από τον Κανονισμό 110/2008 ΕΕ , σαν Γεωγραφικές

Ενδείξεις , παραγόμενες μόνο για την Ελλάδα ή για περιοχές εντός Ελλάδας.

Κύρια Σημεία Αντιρρήσεων

Μέσα στο σύνολο των σχολίων υπάρχουν τρία σημεία τα οποία έχουμε επισημάνει πως θέλουν

ιδιαίτερη προσοχή. Τα σημεία αυτά είναι τα ακόλουθα :

A) Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, που προβλέπονται στον Κανονισμό

- Άρθρο 5 Παρ.1 H Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις προδιαγραφές μιας

κατηγορίας αλκοολούχου ποτού

- Άρθρο 5  Παρ. 2 Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να εισάγει μια νέα κατηγορία αλκοολούχου

ποτού με βάση συγκεκριμένα κριτήρια

- Άρθρο 16 Παρ 1,2,3

Τα παραπάνω ορίζουν πως η Επιτροπή μπορεί να εισαγάγει τροποποιήσεις στους κανόνες

που αφορούν την επισήμανση, τις ετικέτες, τις ενδείξεις συστατικών στην ετικέτα, κλπ

- Άρθρο 38 Παρ 1,2,3

Αποφάσεις σε σχέση με τις Γεωγραφικές Ενδείξεις, σε ότι αφορά τα κριτήρια ορισμού της

Περιοχής της Γεωγραφικής Ένδειξης, των περιορισμών και  των αποκλίσεων σχετικά με

την παραγωγή εντός της Περιοχής κλπ.
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Όπως είναι προφανές θεωρούμε πως δεν μπορούν να λαμβάνονται με υιοθέτηση Πράξεων

Εξουσιοδότησης από την Επιτροπή αποφάσεις που έχουν άμεσα αντίκτυπο στην

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και στην ποιότητά τους. Προτείνεται αρνητική

γνωμοδότηση στα παραπάνω άρθρα.

B) Αρθρο 34 Παρ. 2

a. Στην Παράγραφο 1, του Άρθρου προστατεύονται οι Γεωγραφικές Ενδείξεις που έχουν

καταχωρηθεί στον 110/2008.

b. Με την Παράγραφο 2 όμως του ίδιου άρθρου, η Επιτροπή αποκτά δικαίωμα με δική της

πρωτοβουλία και με συγκεκριμένη διαδικασία, εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος του

νέου Κανονισμού, να διαγράψει υφιστάμενες ΓΕ, εφόσον κρίνει πως δεν ικανοποιούν τον

ορισμό των ΓΕ.

c. Υπάρχει εδώ διπλό ζήτημα:

i. Ασφάλειας Δικαίου: Υπάρχουν ΓΕ οι οποίες προστατεύονται από τον Καν. (ΕΟΚ)

1576/89, δηλαδή σχεδόν 30 χρόνια αλλά και όσες εμπίπτουν στον Καν. 110/2008

θα έχουν σύντομα κλείσει 10 έτη προστασίας.  Πώς θα διαγραφούν οι ΓΕ αυτές ,

για τις οποίες οι παραγωγοί έχουν επενδύσει, οι καταναλωτές τις έχουν

εμπιστευθεί κλπ

ii. Αξιοπιστίας της διαδικασίας : Πώς είναι δυνατόν να πει η ΕΕ σε Τρίτες Χώρες που

έχουν υπογράψει συμφωνίες αμοιβαίας προστασίας ΓΕ, ή και σε καταναλωτές,

πως  μετά από 10 και πλέον έτη, αποφάσισε πως ορισμένες ΓΕ δεν θα ισχύουν πια ?

Άρα πώς ?

Προτείνεται η παράγραφος 2 , να αποσυρθεί. Δεν υπάρχει λόγος επαναξιολόγησης ΓΕ που

έχουν ήδη εγγραφεί στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 110/2008 ΕΕ, και ανοίγει μια πόρτα

αμφισβήτησης για διάφορες κατηγορίες.

Το πώς διαγράφεται μια Γεωγραφική Ένδειξη όταν πλέον δεν συντρέχουν οι λόγοι,

περιγράφεται και καλύπτεται  στο άρθρο 29, του νέου Κανονισμού

C) Η Εμφιάλωση Εντός της Περιοχής της Γεωγραφικής Ένδειξης

a. To ούζο, το Τσίπουρο, η Μαστίχα Χίου, η Τεντούρα, κ.α. παραδοσιακά Ελληνικά ποτά

αποτελούν Γεωγραφικές Ενδείξεις, καταχωρημένες στο σχετικό Πίνακα του

Παραρτήματος ΙΙΙ του Καν. 110/2008 μαζί με το Scotch Whisky κλπ.

b. Οι Τεχνικοί φάκελοι όμως για όλες τις σχετικές ΓΕ όπως και για τις περισσότερες, δεν

έχουν ακόμα κριθεί από την Επιτροπή, η οποία καθυστερεί τις αποφάσεις.

c. Μέχρι τον 110/2008 το θέμα της εμφιάλωσης ήταν ασαφές και δεν είχε αντιμετωπιστεί.

Με το Καν 716/2013 ΕΕ (Άρθρο 10), τέθηκε η εξής πρόβλεψη: Αν κάποιο προϊόν

Γεωγραφική Ένδειξη, θέλει να συσκευάζεται εντός της Περιοχής Γεωγραφικής

Ένδειξης, θα πρέπει να το αιτιολογεί. `Όμως ο ορισμός της συσκευασίας του Καν.

110/2008  εξαιρούσε την εμφιάλωση .
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d. Με το νέο Κανονισμό, στο άρθρο 19 .γ, είναι 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 στο Παράρτημα Ι, Παρ.

17 , 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 ?

Για το Ούζο και το Τσίπουρο η δυνατότητα εμφιάλωσης εκτός της Περιοχής (η οποία είναι όλη

η Ελληνική Επικράτεια) σημαίνει πως θα μπορεί να παράγεται το απόσταγμα στην Ελλάδα και

να αποστέλλεται χύμα εκτός αυτής για να εμφιαλωθεί στο Εξωτερικό. Αυτό έχει 2 σημεία που

μας απασχολούν σαν Κλάδο :

1. Αυξάνεται ο κίνδυνος, νοθείας ή πλαστογράφησης ποσοτήτων Ούζου από άλλα ανισούχα,

καθώς πλέον η διακίνηση θα γίνεται σε βυτία, όπως το οινόπνευμα. Επίσης αυξάνεται ο

κίνδυνος αλλοίωσης – υποβάθμισης του προϊόντος κατά τη μεταφορά. Τα τελευταία

χρόνια η Ελληνική Ποτοποιία έχει κατορθώσει μέσα από επενδύσεις, προσπάθεια και

ποιότητα να φτάσει να εξάγει πάνω από το 65% της παραγωγής της. Θα είναι κρίμα να

μην καταφέρουμε να διαφυλάξουμε αυτή την επιτυχία.

2. Σημαντικό μέρος της προστιθέμενης παραγωγικής αξίας, που συντελείται στην

εμφιάλωση, μεταφέρεται εκτός χώρας, ειδικά δε αν σκεφτεί κανείς πέραν από το

εμφιαλωτήριο, τους διάφορους προμηθευτές υλικών συσκευασίας, υπηρεσιών logistics,

λογιστήριο, αποθήκη  κλπ. Με μια πρόχειρη εκτίμηση, η εμφιάλωση επηρεάζει το 80%

των θέσεων εργασίας σε ένα μέσο αποστακτήριο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Με εκτίμηση

Για τον ΣΕΑΟΠ

Νίκος Καλογιάννης Χάρης Μαυράκης

Πρόεδρος Γεν.Γραμματέας.


