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Άδειες φύτευσης: ο Ευρωπαϊκός αμπελώνας δεν θα θάψει γρήγορα το τσεκούρι του
πολέμου
Όπως η ΚΕΟΣΟΕ επισημαίνει το μεγάλο θέμα της νέας ΚΑΠ για τον αμπελοοινικό τομέα
είναι οι άδειες φύτευσης, σε σχέση με την καταστρατήγηση του σημερινού status quo των
ζωνών με ΠΟΠ και των περιοχών με ΠΓΕ.
Ένας μετά τον άλλο οι συλλογικοί φορείς της Γαλλίας - η οποία έχει εγκαθιδρύσει κατ’
ουσίαν το ισχύον σύστημα των δικαιωμάτων φύτευσης - ξεθάβουν τα τσεκούρια του
πολέμου έναντι της Commission, που φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται σε βάθος ότι η
αποδόμηση του σημερινού συστήματος, οδηγεί το ευρωπαϊκό κρασί σε επικίνδυνα
μονοπάτια.
"Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να πάρει εκδίκηση! Δεν διδάχθηκε
τίποτα από την κινητοποίηση των αγροτών;" Αναρωτήθηκε ο Bernard Farges στις 10
Απριλίου στο Παλάτι των Παπών στην Αβινιόν, στο Συνέδριο της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Αγροτών Οίνων και αποσταγμάτων AOC (CNAOC), της οποίας προεδρεύει. Αν και η CNAOC
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνε χέρι-χέρι στο θέμα της προστασίας των γεωγραφικών
ενδείξεων, οι προστριβές σχετικά με τη διαχείριση του παραγωγικού δυναμικού της ΕΕ
πρόκειται να αναζωπυρώσουν τις φωτιές του παρελθόντος.
Ενώ οι τριμερείς διαπραγματεύσεις είχαν ως αποτέλεσμα ένα οριακό σύστημα φύτευσης με
άδειες (στο 1%, που ισχύει από το 2016-2030), φαίνεται ότι μόνο μια μάχη κερδήθηκε τον
Ιούλιο του 2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί πράγματι να κερδίσει την ρεβάνς μέσω μιας
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, που προσεγγίζει το φιλελεύθερο όραμά της, για την παραγωγή
κρασιού. Οι συζητήσεις σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος αδειοδότησης
αποκρυσταλλώνουν τις ανησυχίες των εκπροσώπων του κλάδου , οι οποίοι φοβούνται ένα
ποσοτικό έλεγχο του εργαλείου που αγνοεί την ποιότητα.
Το θέμα το οποίο αναδύεται στο σύστημα που προβλέπεται από την Επιτροπή είναι να
φυτευτούν αμπέλια για την παραγωγή οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη – το οποίο στο
παρελθόν ήταν απαγορευμένο – τώρα θα είναι δυνατό παντού, συμπεριλαμβανομένων των
τομέων της παραγωγής σε ζώνες προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και
Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. Η CNAOC φοβάται ότι οι όροι της ρύθμισης της
παραγωγής των ΠΟΠ και ΠΓΕ θα παρακαμφθούν. Ο γενικός γραμματέας της CNAOC
Philippe Pellaton θεωρεί ότι η συζήτηση είναι μακριά και δύσκολα θα κατευναστεί αυτό το
θέμα.

1/1

