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  Copa-Cogeca: Κινητοποίηση για τη διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης αμπέλου
  

Ο πρόεδρος της ομάδας Οίνος της Copa-Cogeca κ. T. Coste, αναλαμβάνει πρωτοβουλία τις
επόμενες εβδομάδες, συναντώντας όλες τις Μόνιμες Εθνικές Αντιπροσωπείες των
Κρατών-Μελών της ΕΕ, προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις της κορυφαίας
συνεταιριστικής οργάνωσης της ΕΕ, για τη διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης μετά το
2015.
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως είναι γνωστό, ήδη έχει λάβει
σχετική απόφαση, η οποία όμως δεν έχει αποσταλεί γραπτώς στην Commission, θέμα που
θα θέσει σήμερα η ΚΕΟΣΟΕ στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ.
Σκανδαλίδη.
Η τεκμηρίωση της πρότασης εμπεριέχεται στην επιστολή που ακολουθεί:  

      

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  

     
Πληθαίνουν οι πιέσεις εκ μέρους των ευρωπαϊκών φορέων οίνου (π.χ. Copa-Cogeca)  στην
κατεύθυνση της απάντησης των εθνικών αρχών (υπουργείων Γεωργίας) σχετικά με την
απελευθέρωση ή όχι των δικαιωμάτων φύτευσης οινα-μπέλων από το 2015 και μετά.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε η γαλλική αντιπροσωπεία, θα θέσει το θέμα της
διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης στο περιθώριο της συνόδου της ομά-δας εργασίας
του Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Νοεμβρίου και θα αφορά την ειδική
ΚΟΑ Οίνου.
Όπως ήδη γνωρίζετε 12 οινοπαραγωγές χώρες έχουν συνυπογράψει γαλλικό κείμενο, βάσει
του οποίου ζητούν τη διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης και μετά το 2015, απόφαση
την οποία έχει λάβει και η ελληνική πολιτική ηγεσία μετά από σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε υπό τον τότε υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ι.
Κουτσούκο, με τη συμμετοχή των φορέων οίνου και των αρμοδίων υπηρεσιών.
Παρ’ ότι έχει γνωστοποιηθεί προφορικά η ελληνική θέση στις διάφορες συναντήσεις, είναι
σήμερα περισσότερο αναγκαίο να κατατεθεί γραπτά η επίσημη θέση, αφού επ’ ευκαιρία της
συζήτησης του ερωτηματολογίου σχετικού με την ΚΟΑ Οίνου που απέστειλε στα
Κράτη-Μέλη η Commission, το θέμα θα ανακινηθεί με πρωτοβουλία των Γάλλων .
Είναι σημαντικό για μας να υπενθυμίσουμε την τεκμηρίωση βάσει της οποίας υποβάλλαμε
εισήγηση στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά
με τις επιπτώσεις που θα επιφέρει η απελευθέρωση των δικαιωμά-των φύτευσης
οιναμπέλων μετά το 2015 και είναι:

 1 / 3



Είδηση 150

  

 η υπερπαραγωγή που θα επιφέρει πτώση των τιμών, αφού θα προκληθούν αθρόες
φυτεύσεις μη ελεγχόμενες
 η κατάρρευση των λιγότερο παραγωγικών αμπελουργικών περιοχών (μειονε-κτικές,
νησιωτικές) πολλές από τις οποίες η αμπελοκαλλιέργεια αποτελεί τη μόνη βιώσιμη
δραστηριότητα, εις όφελος των πεδινών περιοχών
 η δραστική μείωση των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων που αποτελούν το προφίλ της
ευρωπαϊκής γεωργίας και ιδιαίτερα της ελληνικής που μεταφράζεται όχι μόνο σε αύξηση
της ανεργίας, αλλά και θα έχει συνέπειες στην κοινο-νικοοικονομική συνοχή των περιοχών
 η αναστροφή της φήμης των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης με την φύτευση
αμπελώνων εντός ή γύρω από τις ζώνες ΠΟΠ και ΠΓΕ
 η απαξίωση των παραγόμενων οινικών προϊόντων ποιότητας εξαιτίας της αύξησης των
καλλιεργούμενων με αμπέλια επιφανειών και τη μαζική παραγωγή οίνων, όπως στις Τρίτες
Χώρες (Αργεντινή).
 η βιομηχανοποίηση της αμπελοκαλλιέργειας και η βιομηχανοποίηση ενός έντονα
διαφοροποιημένου προϊόντος που είναι ο οίνος και αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
υπέρ των οικονομικά ισχυρών
Θεωρούμε την απόφαση διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης μείζονος σημασίας
δεδομένου ότι διασφαλίζει το μέλλον της καλλιέργειας, στα χέρια των οικογενειακών
εκμεταλλεύσεων έναντι της επικράτησης της βιομηχανικής αντίληψης που βασίζεται στην
συγκέντρωση μεγάλων εκτάσεων από ισχυρά κεφάλαια και καθετοποιημένες βιομηχανίες.

  

Όσον αφορά την ιδιαιτερότητα της ελληνικής θέσης, για την απελευθέρωση των
δικαιωμάτων φύτευσης οιναμπέλων, μόνον για τα νησιά του Αιγαίου, άποψη για την οποία
δεν διαφωνούμε, θεωρούμε ότι:
 είναι δεδομένο ότι τα νησιά του Αιγαίου έχουν προτεραιότητα στην λήψη δικαιωμάτων
από το εθνικό αποθεματικό, συνεπώς, ποτέ δεν παρατηρήθηκε ζήτηση δικαιωμάτων, που
δεν ικανοποιήθηκε
 μια τέτοιου είδους απελευθέρωση θα δημιουργήσει εμπλοκή στις διαδικασίες (εξαιρέσεις,
υποσημειώσεις, κλπ) στην Commission, με αντίθετο από το δοκούμενο αποτέλεσμα.
Συνεπώς άποψή μας αποτελεί ότι δεν θα πρέπει ν’ αποτελέσει η θέση αυτή ανασταλτικό
παράγοντα, για την συγκρότηση της ελληνικής θέσης.

  

Τέλος αποστέλλουμε συνημμένα, την οριστική άποψη της Copa-Cogeca, για τις επιπτώσεις
της απελευθέρωσης των δικαιωμάτων φύτευσης οιναμπέλων, επισημαίνο-ντας ότι για το
θέμα αυτό υπήρξε ομοφωνία όλων των Κρατών Μελών που συμμετέ-χουν στην ομάδα
εργασίας της Copa-Cogeca «Οίνος». Η απόφαση αυτή κατατέθηκε δημόσια στην
Συμβουλευτική Επιτροπή στην οποία συμμετέχει και η Commission, αλλά και εκπρόσωποι
ολόκληρου του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού κλάδου. 
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             Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ

  

ΧΡΗΣΤΟΣ  Γ.  ΜΑΡΚΟΥ
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