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σωπίρ

Πποζηαηεςόμενη

Ονομαζία

Πποέλεςζηρ

ή

Πποζηαηεςόμενη

Γεωγπαθική Ένδειξη πος μποπούν να θέποςν καηά ηην επιζήμανζη ηοςρ ηην
ένδειξη ηων ποικιλιών αμπέλος ή ηος έηοςρ εζοδείαρ - Ποικιλιακοί Οίνοι.
Η κεηαξξχζκηζε ηεο Κοινήρ Οπγάνωζηρ Αγοπάρ Οίνος (ΚΟΑ)

δεκηνχξγεζε κία

θαηεγνξία νίλσλ ρσξίο Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο ή Πξνζηαηεπφκελε
Γεσγξαθηθή Έλδεημε (εθεμήο απνθαινχκελνη ζε απηήλ ηελ

εγθχθιην «οίνοι σωπίρ

γεωγπαφική ένδειξη»),αιιά κε αλαθνξά ηεο πνηθηιίαο θαη/ή ηνπ έηνπο εζνδείαο ζηελ
επηζήκαλζε ηνπ εθεμήο αλαθεξφκελνπ σο «ποικιλιακού οίνος».
Σν ζεκείν α) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 118θζ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1234/2007 ηεο
22αο Οθησβξίνπ 2007 ζέηεη ηνλ φξν ηεο εθαξκνγήο απφ ηα Κξάηε- Μέιε δηαδηθαζηψλ
πηζηνπνίεζεο, έγθξηζεο θαη ειέγρνπ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα ησλ
παξερνκέλσλ πιεξνθνξηψλ πάλσ ζε απηνχο ηνπο νίλνπο.
Οη θαλφλεο εθαξκνγήο ζεζπίζηεθαλ ζην άξζξν 63 ηνπ Καλ.(ΔΚ) 607/2009 ηεο 14εο
Ινπιίνπ 2009. ην πιαίζην απηψλ ησλ δηαηάμεσλ, ηα Κξάηε- Μέιε νθείινπλ θπξίσο:
1. Να εγθξίλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ησλ νίλσλ ρσξίο γεσγξαθηθή έλδεημε κε
πνηθηιία/εζνδεία(άξζξν 63.2).
2. Να εθαξκφζνπλ κία δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ νίλσλ ρσξίο γεσγξαθηθή έλδεημε
κε πνηθηιία/εζνδεία.
Γηα ηελ αμπελοοινική πεπίοδο 2012-2013, ε έγθξηζε γηα παξαγσγή νίλσλ ρσξίο
γεσγξαθηθή έλδεημε κε πνηθηιία/ έηνο εζνδείαο, αθνξά φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα,
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φπνηνο θαη αλ είλαη ν φγθνο παξαγσγήο ηνπο, απφ ηε ζηηγκή πνπ εκθηαιψλνπλ ην πξντφλ
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο ή πξνβαίλνπλ ζηελ εκθηάισζε ππ’ επζχλε ηνπο, ή ην δηαθηλνχλ
σο ρχκα εθηφο εζληθήο επηθξάηεηαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμαγσγψλ.
Δλ αλακνλή ηεο έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο ΚΤΑ ε νπνία ζα ξπζκίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο ησλ Καλ(ΔΚ) 1234/2007 θαη 607/2009 γηα ηνπο νίλνπο απηνχο, γηα ηελ
ηξέρνπζα ακπειννηληθή πεξίνδν 2012-2013 ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ,
ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ησλ νίλσλ έρεη σο εμήο:
1. Γιαδικαζία έγκπιζηρ ηων επισειπήζεων
1. Κάζε επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ή πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρεη ζην ζχλνιν ή ζε ηκήκα ηεο
παξαγσγήο ή ηεο ζπζθεπαζίαο πνηθηιηαθνχ νίλνπ, εγθξίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ
αξκφδηα αξρή ειέγρνπ (Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο νηθείαο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο).
2. Γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ, ε

ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε

ππνβάιιεη «Αίηεζε-

Τπεχζπλε δήισζε γηα Έγθξηζε Παξαγσγήο Πνηθηιηαθψλ Οίλσλ»,

ζχκθσλα κε ην

Τπφδεηγκα Ι ηεο παξνχζαο, πξνο ηελ αξκφδηα Γ.Α.Ο.Κ ηεο νηθείαο πεξηθεξεηαθήο
ελφηεηαο, κεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο παξαγσγήο/εκπνξίαο θαη πξηλ ηελ δηάζεζε
ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά.
3. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο είλαη ε ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δ.Δ.
θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα:
α. Η ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ δειψζεσλ παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, εκπνξίαο
θαη απνζεκάησλ.
β. Η ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαζψο θαη ε έθδνζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλνδεπηηθψλ
εγγξάθσλ κεηαθνξάο ησλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ.
γ. Η νξζή επηζήκαλζε ησλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ πξνο εκπνξία.
δ. Η παξαγσγή θαη επεμεξγαζία ησλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο
επηηξεπφκελεο νηλνινγηθέο πξαθηηθέο θαη ππφ ηελ επίβιεςε νηλνιφγνπ.
ε. Η ζπλεξγαζία κε ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο ειεγθηηθέο αξρέο θαη ε δηεπθφιπλζε
ηνπ έξγνπ απηψλ.
4. Η αξκφδηα Γ.Α.Ο.Κ. αθνχ πξνβεί ζε αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ
έρεη ζηε δηάζεζε ηεο θαη δηελεξγήζεη, αλ θξίλεη απαξαίηεην, επηηφπηα επηζεψξεζε ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο ελδηαθεξνκέλεο επηρείξεζεο απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ή απφξξηςε
απηήο. Η απνδνρή ή κε ηεο αίηεζεο θαζψο θαη νη ιφγνη απφξξηςήο ηεο γίλνληαη γλσζηνί
ζηνλ ελδηαθεξφκελν εγγξάθσο εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία
ηεο αίηεζεο.
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5. ε πεξίπησζε πνπ ε απφθαζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ειέγρνπ είλαη απνξξηπηηθή, ε
ζηγφκελε επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Γηεχζπλζε Μεηαπνίεζεο, Σππνπνίεζεο θαη Πνηνηηθνχ
Διέγρνπ - Σκήκα Οίλνπ θαη Αιθννινχρσλ Πνηψλ, εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο.
Με ηελ πξνζθπγή ηεο ε επηρείξεζε κπνξεί λα ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά θαη
δηεπθξηληζηηθά επίζεκα ζηνηρεία.
Η Γηεχζπλζε Μεηαπνίεζεο, Σππνπνίεζεο θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ - Σκήκα Οίλνπ θαη
Αιθννινχρσλ Πνηψλ ηνπ Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ αμηνινγεί ηα λέα
ζηνηρεία πνπ πξνζηέζεθαλ θαη απνθαζίδεη, εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ, γηα
ηελ έγθξηζε ηεο κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη πξνζθνκίζεη ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε θαη
ε αξκφδηα αξρή ειέγρνπ.
2. Τποσπεώζειρ εγκεκπιμένων επισειπήζεων
Οη εγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
παξάγξαθν 1 ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο δηαζθάιηζεο ηεο
ηρληιαζηκφηεηαο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο παξαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
εκθηάισζεο/ζπζθεπαζίαο ησλ πνηθηιηαθψλ νίλσλ κέζσ ηεο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ, ησλ
δειψζεσλ θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα ή/θαη άιισλ
επίζεκσλ εγγξάθσλ θαη παξαζηαηηθψλ.
Δηδηθφηεξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηρληιαζηκφηεηαο απαηηείηαη:
1. Η δηάζεζε ζηηο αξκφδηεο ειεγρηηθέο αξρέο ησλ έγγξαθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
Τπφδεηγκα ΙΙ ηεο παξνχζαο .
2. Η αλαγξαθή ζηα ηηκνιφγηα/δειηία παξαιαβήο πνπ εθδίδνληαη θαηά ηελ παξαιαβή
ησλ ζηαθπιηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο: ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ θαη ηνπ Α.Φ.Μ. ηνπ
ακπεινπξγνχ, ηεο πνηθηιίαο ακπέινπ ησλ ζηαθπιηψλ θαζψο θαη ηνπ θσδηθνχ
ακπεινηεκαρίνπ (δεθαηξηςήθηνο) ηνπ ακπεινπξγηθνχ κεηξψνπ. Οη ακπεινπξγνί
είλαη ππεχζπλνη γηα ηνπο θσδηθνχο ακπεινηεκαρίνπ πνπ δειψλνπλ ζηηο
επηρεηξήζεηο ελψ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ λα ηνπο θνηλνπνηεζνχλ
απφ ηνπο ακπεινπξγνχο φια ηα αιθαξηζκεηηθά θαη ραξηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ
ακπεινηεκαρίσλ

απφ

ηα

νπνία

παξαιακβάλνπλ

ζηαθχιηα

(θαξηέια

ακπεινθαιιηέξγεηαο). Σα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ
δήισζε παξαγσγήο ηεο νηλνπνηεηηθήο επηρείξεζεο, ηε δήισζε ζπγθνκηδήο ησλ
ακπεινπξγψλ θαη ην ακπεινπξγηθφ κεηξψν. Σα ζηειέρε ησλ δπγνινγίσλ ή
δειηίσλ παξαιαβήο/ηηκνινγίσλ απηψλ θπιάζζνληαη ρσξηζηά απφ ηα ππφινηπα,
επί πέληε (5) έηε θαη επηδεηθλχνληαη ζε θάζε δήηεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ
ειέγρνπ. Η ανωηέπω ςποσπέωζη ιζσύει και για ηιρ εμποπικέρ επισειπήζειρ
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οι οποίερ παπαλαμβάνοςν ζηαθύλια ηα οποία ηα μεηαπωλούν ζε ηπίηοςρ ή
παπαλαμβάνοςν για λογαπιαζμό ηπίηων. Οη επηρεηξήζεηο απηέο νθείινπλ λα
εθνδηάζνπλ ηηο νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο κε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ζηελ
νπνία αλαθέξεηαη φια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ησλ ακπεινπξγψλ (Όλνκα, ΑΦΜ,
Πνηθηιία ακπέινπ, Κσδηθφο ακπεινηεκαρίνπ).
3. Γηα θάζε πνηθηιηαθφ νίλν θαη θάζε πνηθηιία ακπέινπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
παξαγσγή ηνπ αλεμάξηεηα αλ αλαθέξεηαη ζηελ επηζήκαλζε ηνπ πξντφληνο,
ηεξείηαη

ρσξηζηφο ινγαξηαζκφο ζηα βηβιία πνπ αθνξά, ζηηο εηζεξρφκελεο

πνζφηεηεο θαη ζηελ πξνέιεπζε απηψλ, ζηελ ξνή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο
ή/θαη εκθηάισζεο-ζπζθεπαζία ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ζηνπο
απνδέθηεο θαη ζηνλ πξννξηζκφ ησλ εμεξρφκελσλ πνζνηήησλ ζχκθσλα θαη κε
ηνλ Καλ(ΔΚ) 436/2009 ηεο Δπηηξνπήο.
Σα βηβιία δηαηεξνχληαη επί πέληε (5) έηε κεηά ηελ ηειεπηαία θαηαρψξεζε ζε απηά.
4. Η ηήξεζε ζηα βηβιία μερσξηζηνχ θαηάινγνπ αλακίμεσλ ησλ νίλσλ απφ ηνλ νπνίν
είλαη

εκθαλείο

νη

πνζφηεηεο

νίλσλ

δηαθνξεηηθψλ

πνηθηιηψλ

νη

φπνηεο

αλακηγλχνληαη κεηαμχ ηνπο, ν ρξφλνο αλάκημεο θαη νη δεμακελέο απφ ηηο νπνίεο
πξνήιζαλ θαη θαηέιεμαλ ηα ηειηθά πξντφληα κεηά ηελ αλάκημε.
5. Καηά ηελ δηαθίλεζε πνηθηιηαθψλ νίλσλ/γιεπθψλ, ρχκα ή/θαη ζπζθεπαζκέλσλ, ε
έθδνζε

ησλ

θαζνξηζκέλσλ

απφ

ηελ

Κνηλνηηθή

θαη

Δζληθή

λνκνζεζία

ζπλνδεπηηθψλ έγγξαθσλ ζηα νπνία πιένλ ησλ άιισλ ζηνηρείσλ αλαγξάθεηαη ε/νη
πνηθηιία/εο ηνπ νίλνπ θαζψο θαη ν αξηζκφο αλαθνξάο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ην νπνίν
δίλεηαη κε βάζε ηελ παξάγξαθν 4.
6. Η ππνβνιή ζηελ αξκφδηα αξρή, κεηά απφ απαίηεζε ηεο, νπνηνδήπνηε ζηνηρείνπ
ζρεηηθνχ κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πνπ αθνξά ζηελ παξαγσγή, εκθηάισζε θαη
δηαθίλεζε ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ.
7. Η δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ θαη θπξίσο ε απξφζθνπηε
πξφζβαζε ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε
ζηνηρείν φπσο πηζηνπνηεηηθά, παξαζηαηηθά εκπνξίαο, ινγηζηηθά βηβιία ή
νηνδήπνηε άιιε πιεξνθνξία δεηεζεί ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ
ηνπο.
8. Οη πνζφηεηεο νίλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ζα
πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ µε ηηο πνζφηεηεο πνπ δειψλνληαη ζηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά. Σα κέγηζηα πνζνζηά απσιεηψλ επί ηνηο εθαηφ (%) ηνπ φγθνπ ησλ
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πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά πεξίπησζε είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
ΚΤΑ αξηζκ 285870/1-9-2004 (Β’ 1372), άξζξν 10 παξάγξαθνο 5 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
3. Δπιζήμανζη
1. ηελ επηζήκαλζε θαη παξνπζίαζε ησλ πνηθηιηαθψλ νίλσλ πνπ δηαηίζεληαη ζην εκπφξην
πεξηιακβάλνληαη, εθηφο ησλ ππνρξεσηηθψλ

θαη πξναηξεηηθψλ ελδείμεσλ πνπ

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 118θε θαη 118 θζ ηνπ «Βαζηθνχ Καλνληζκνχ» θαη ζηε ηζρχνπζα
θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία, ηα αθφινπζα:
- Ο φξνο «πνηθηιηαθφο νίλνο» ζπλνδεπφκελνο απφ ηα νλφκαηα ησλ νηλνπνηήζηκσλ
πνηθηιηψλ νίλνπ ή/θαη ηνπ έηνπο εζνδείαο.
- Δηδηθφο θσδηθφο αξηζκφο ν νπνίνο απνηειείηαη απφ ηα αξρηθά γξάκκαηα ΠΟ θαη
αχμνληα κνλαδηαίν εμαςήθην αξηζκφ, ην εχξνο ηνπ νπνίνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ
αξηζκφ θηαιψλ/πεξηεθηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν
πνηθηιηαθφ νίλν. ην ηέινο ηνπ ν ελ ιφγσ θσδηθφο πεξηιακβάλεη ηα δχν ηειεπηαία
ςεθία ηνπ έηνπο εζνδείαο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ν νίλνο πξνθχςεη κε αλάκημε νίλσλ
δηαθνξεηηθήο εζνδείαο ηα δχν ηειεπηαία ςεθία ηνπ έηνπο εκθηάισζεο. Ο θσδηθφο
απηφο ρνξεγείηαη κεηά απφ αίηεκα ηεο επηρείξεζεο θαη πξηλ ηελ δηάζεζε ησλ νίλσλ
ζηελ αγνξά κε βάζε ηελ πηζηνπνίεζε πνπ ηνπο έρεη δνζεί αλά πνηθηιία ακπέινπ.
2. Δμαηξνχληαη ηεο δπλαηφηεηαο αλαγξαθήο ζηηο εηηθέηεο ησλ πνηθηιηαθψλ νίλσλ νη
πνηθηιίεο Ρνκπφια, Μαιβάδηα θαη Μαπξνδάθλε θαζψο θαη νη πνηθηιίεο Αγησξγίηηθν,
Ξηλφκαπξν, Αζχξηηθν θαη Μνζρνθίιεξν.
3. Γελ είλαη δπλαηή ε αλαγξαθή πεξηζζφηεξσλ ησλ ηξηψλ πνηθηιηψλ ακπέινπ.
4. Γελ είλαη δπλαηή ε παξαγσγή πνηθηιηαθψλ νίλσλ απφ αλάκεημε νίλσλ πξνέιεπζεο
δηαθφξσλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δ.Δ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 118θζ παξάγξαθνο 2γ ηνπ
Καλ.ΔΚ) 1234/2007.

4. Γιαδικαζία πιζηοποίηζηρ ηων οίνων
Η πηζηνπνίεζε έρεη σο ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ
πιεξνθνξηψλ απφ ηελ εηηθέηα ηνπ πξντφληνο ζρεηηθά κε ηελ/ηηο πνηθηιία/εο θαη ην έηνο
εζνδείαο. Η πηζηνπνίεζε γίλεηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο ηεο νηθείαο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο πνπ βξίζθεηαη ε εγθαηάζηαζε
παξαγσγήο/ζπζθεπαζίαο πνηθηιηαθψλ νίλσλ. Η δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ νίλσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηεο παξνχζαο
είλαη ε αθφινπζε:
Α. Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο επηζπκνχλ λα πηζηνπνηήζνπλ πξντφληα παξαγσγήο ηνπο
ππνβάινπλ ζηελ αξκφδηα ΓΑΟΚ αίηεζε πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ΙΙΙ.
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Β. Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηεο παξνχζαο κε ηνλ
νπνίν εμαζθαιίδνληαη ζηνηρεία δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη
φηη νη ελδείμεηο πνπ αλαγξάθνληαη ή πξφθεηηαη λα αλαγξαθνχλ ζηελ εηηθέηα ησλ
ζρεηηθψλ νίλσλ θαη αθνξνχλ ηελ ή ηηο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο ακπέινπ θαη ην έηνο
εζνδείαο είλαη αιεζείο.
Γ. Η αξκφδηα ΓΑΟΚ ρνξεγεί ζηελ επηρείξεζε πηζηνπνηεηηθφ πνηθηιηαθνχ νίλνπ γηα
θάζε πνηθηιία μερσξηζηά, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ΙV, ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10)
εξγάζηκσλ εκεξψλ.
Γ. Η επηρείξεζε πξηλ ηελ δηάζεζε ζηελ αγνξά ησλ εκθηαισκέλσλ νίλσλ, αηηείηαη
ζηελ αξκφδηα αξρή ηελ ρνξήγεζε εηδηθψλ θσδηθψλ αξηζκψλ, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 3 ηεο παξνχζαο, έρνληαο ζηελ δηάζεζε ηεο ηνλ θαηάινγν αλακίμεσλ ησλ
νίλσλ πνπ ηπρφλ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάκημε κνλνπνηθηιηαθψλ νίλσλ, ηηο εηηθέηεο κε
ηηο νπνίεο ζα επηζεκαλζνχλ νη ελ ιφγσ νίλνη θαη ελεκεξψλνληαο ηελ γηα ηνλ αξηζκφ
θαη ηνλ φγθν πεξηεθηψλ ζηνπο νπνίνπο ζα εκθηαισζεί ν νίλνο.
Δ. Η αξκφδηα ΓΑΟΚ ρνξεγεί ηνπο εηδηθνχο αξηζκνχο κε βάζε ηελ πηζηνπνίεζε πνπ
έρεη δνζεί αλά πνηθηιία θαη ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ φγθν πεξηεθηψλ πνπ ε επηρείξεζε
ελδηαθέξεηαη λα εκθηαιψζεη ηνλ ελ ιφγσ νίλν, ειέγρνληαο ην λνκφηππν ησλ εηηθεηψλ .
Η αίηεζε γηα πηζηνπνίεζε θαη γηα ρνξήγεζε εηδηθψλ θσδηθψλ αξηζκψλ κπνξεί λα
γίλεη θαη ηαπηφρξνλα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, πξνθεηκέλνπ λα επηζεκαλζεί έλαο νίλνο σο πνηθηιηαθφο, πξέπεη λα
έρεη πηζηνπνηεζεί θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ηνπ είηε παξάγεηαη γηα ηελ ίδηα ηελ
επηρείξεζε είηε γηα ηξίηνπο (θάζνλ) είηε πσιείηαη ρχκα κε ζθνπφ ηελ εκθηάισζε απφ
άιιε επηρείξεζε. Κακία πηζηνπνίεζε δελ κπνξεί λα δνζεί ζε νίλν ν νπνίνο αγνξάζζεθε,
κεηαθέξζεθε ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο ρσξίο λα έρεη πηζηνπνηεζεί ζηελ εγθαηάζηαζε
παξαγσγήο ηνπ παξά κφλν αλ αθνξά κεηαθνξά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο
επηρείξεζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ αγνξάδεηαη γιεχθνο ε επηρείξεζε ε νπνία ην παξάγεη έρεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ε αξκφδηα αξρή ηνπ ηφπνπ γιεπθνπνίεζεο ζα
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εμαθξηβψζεη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη λα ελεκεξψζεη
εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ αξκνδίσο ηελ αξρή ε νπνία ζα πηζηνπνηήζεη ηνλ
πνηθηιηαθφ νίλν. ηελ πεξίπησζε απηή ν ρξφλνο πηζηνπνίεζεο απμάλεηαη ζε δεθαπέληε
(15) εξγάζηκεο απφ ηελ εκεξνκελία αίηεζεο ή ζε πέληε (5) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο ελεκέξσζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ επηιεμηκφηεηα
ηεο πξψηεο χιεο.
Η αξκφδηα αξρή ελεκεξψλεη ηελ Γ/λζε Μεηαπνίεζεο Σππνπνίεζεο θαη Πνηνηηθνχ
Διέγρνπ-Σκήκα Οίλνπ θαη Αιθννινχρσλ Πνηψλ, εηεζίσο, κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, γηα ηα
πηζηνπνηεηηθά, θαη ηνπο εηδηθνχο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγήζεη ζε θάζε
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εγθεθξηκέλε επηρείξεζε αλά πνηθηιηαθφ νίλν. Η Γ/λζε Μ.Σ.&Π.Δ. ελεκεξψλεη ζρεηηθά φιεο
ηηο αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπ ηεο ρψξαο.
5. Έλεγσοι και Δπιθεωπήζειρ
1. Οη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ηνλ αξκφδην ειεγθηή γηα ηα ακπειννηληθά πξντφληα
ππάιιειν ηεο Γ.Α.Ο.Κ. ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
2. Οη έιεγρνη ζπλίζηαληαη ζε δηνηθεηηθνχο θαη φπνπ απαηηείηαη ζε επηηφπηνπο.
3. Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη είλαη ζπζηεκαηηθνί θαη πεξηιακβάλνπλ ειέγρνπο ησλ ζηνηρείσλ
ησλ ππνρξεσηηθψλ δειψζεσλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα θαη απηψλ ηνπ ακπεινπξγηθνχ
κεηξψνπ. Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη πξνεγνχληαη ρξνληθά ησλ εγθξίζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ
θαη ησλ ρνξεγήζεσλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ.
4. Οη επηηφπηνη έιεγρνη ζπλίζηαληαη ζε ηπραίνπο, δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο θαη
ζπζηεκαηηθνχο. Οη ηπραίνη δηελεξγνχληαη κέζσ δείγκαηνο θαηάιιεινπ πνζνζηνχ
επηρεηξήζεσλ

βάζε

αλάιπζεο

θηλδχλνπ.

Οη

δεηγκαηνιεπηηθνί

δηελεξγνχληαη

εμαζθαιίδνληαο κέζσ ηνπ αξηζκνχ, ηνπ είδνπο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ ειέγρσλ, φηη
απηνί είλαη αληηπξνζσπεπηηθνί γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηνπο θαη
αληηζηνηρνχλ ζηελ πνζφηεηα ησλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά
ή θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηελ εκπνξία ηνπο.

Οη ζπζηεκαηηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θαη’ έηνο γηα θάζε επηρείξεζε. Οη ηπραίνη έιεγρνη κπνξνχλ λα
ζπλδπαζηνχλ κε ηε δεηγκαηνιεςία.
5, Οη επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απξνεηδνπνίεηα. Ωζηφζν, ππφ ηνλ φξν φηη δελ
δηαθπβεχεηαη ν ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ είλαη δπλαηφλ λα δνζεί πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ε
νπνία πεξηνξίδεηαη ζηελ απνιχησο ειάρηζηε αλαγθαία θαη δελ ππεξβαίλεη ηηο 48 ψξεο, κε
εμαίξεζε δεφλησο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο.
6. Η θάζε ΓΑΟΚ επηιέγεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο επηηφπηνπο
ειέγρνπο σζηφζν γηα ηελ ακπειννηληθή πεξίνδν 2012- 2013, ν ζηφρνο είλαη λα δηεμαρζεί
έιεγρνο ζην 10%-20% ησλ επηρεηξήζεσλ θάζε πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο πνπ παξάγνπλ
πνηθηιηαθνχο νίλνπο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην ιηγφηεξν ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ
φγθνπ πνηθηιηαθψλ νίλσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά.
7. Οη έιεγρνη δηελεξγνχληαη :
Α. ε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηχρεη έγθξηζεο, εζηηάδνληαο:
-

ζηελ ηρληιαζηκφηεηα ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο παξαγσγήο απφ ηνλ ακπειψλα

κέρξη ηελ εκθηάισζε ησλ πνηθηιηαθψλ νίλσλ,
- ζηελ νξζή ρξήζε ηεο επηζήκαλζεο, παξνπζίαζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ
ζχκθσλα κε ηελ ελσζηαθή θαη εζληθή λνκνζεζία,
- ζην ηζνδχγην κεηαμχ ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ πξντφλησλ κε βάζε θαη
ηηο πξαγκαηηθέο πνζφηεηεο νίλσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ
θαηνρή ηεο επηρείξεζεο.
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Β. ε επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ηχρεη έγθξηζεο θαη αθνξνχλ ηδίσο ζηελ νξζή ρξήζε
ηεο επηζήκαλζεο, παξνπζίαζεο θαη δηαθήκηζεο ησλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ,
ζχκθσλα κε ελσζηαθή θαη εζληθή λνκνζεζία.
8. Μεηά ην πέξαο θάζε επηηφπηνπ ειέγρνπ, νη ειεγθηέο ζπληάζζνπλ έθζεζε ειέγρνπ
ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα V. Η ελ ιφγσ έθζεζε ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ ειεγρφκελν, ν
νπνίνο δχλαηαη λα θαηαγξάςεη, ηηο ηπρφλ επηθπιάμεηο ηνπ επί ησλ παξαηεξήζεσλ ή
δηαπηζηψζεσλ ησλ ειεγθηψλ.
9. Η επηρείξεζε θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο ηεο ηρλειαζηκφηεηαο ηεο/ησλ πνηθηιίαο/ψλ
θαη/ή ηεο εζνδείαο.
10. Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ππάξρνπλ ελδείμεηο ελδερφκελεο κε ζπκκφξθσζεο ζηα έγγξαθα
ε νπνία ζέηεη ζε θίλδπλν θπξίσο ηελ ηρλειαζηκφηεηα, ε αξκφδηα ΓΑΟΚ απεπζχλεη ζηνλ
αηηνχληα έγγξαθε ζχζηαζε, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα VI, εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ
εκεξψλ. Η επηρείξεζε δηαζέηεη δέθα(10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο γηα λα
ζπκκνξθσζεί ή λα γλσζηνπνηήζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο. ην ηέινο απηήο ηεο
πξνζεζκίαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζπκκφξθσζε ή αθνχ εμεηάζεη
ηηο παξαηεξήζεηο, ε ΓΑΟΚ κπνξεί λα αλαθαιέζεη αηηηνινγεκέλα ηελ πηζηνπνίεζή ηεο,
πξάμε πνπ ηζνδπλακεί κε αλαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ
πνηθηιηαθψλ νίλσλ (απψιεηα ηνπ πξνλνκίνπ ηεο αλαθνξάο ηεο πνηθηιίαο θαη/ή ηεο
εζνδείαο ζηελ εηηθέηα ησλ νίλσλ).
12. Οη αξκφδηεο αξρέο (ΓΑΟΚ) κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ δεκηνπξγνχλ
βάζε δεδνκέλσλ θαη απνζηέιινπλ ζηελ Γ/λζε Μ.Σ. & Π.Δ., αλά ηξίκελν ζρεηηθή
ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε.
πλ.: Τπνδείγκαηα έμη (6)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ
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