LA DARRERA PROPOSTA DE REFORMA DE L’OCM DEL VI

Ja fa diversos anys que des de la Unió Europea s’està treballant a fons en la reforma de les diferents
polítiques que afecten al sector agrari (al 2003 es va aprovar la reforma general de la PAC, al 2004
la del cotó, el lúpol, l’oli d’oliva i el tabac, i el 2005 la del sucre), i en els propers mesos es decidirà
quina serà la reforma que s’aplicarà al sector vitivinícola, la famosa “reforma de l’OCM del vi”. Tot
seguit us exposem els diversos punts claus sobre els que s’està treballant des de Brussel/les per tal de
poder reglamentar aquesta nova OCM:
1.

EN QUIN PUNT ESTEM? SITUACIÓ ACTUAL

Fent una anàlisi del sector a nivell europeu, des de la Comissió europea han detectat tot un
conjunt de realitats desfavorables per al sector:
-

Desequilibri entre oferta i demanda. El consum de vi a baixat de forma
generalitzada a tot Europa, i tot i que a nivell comunitari som exportadors de vins, el
volum d’importacions és superior clarament.

-

Ús repetit de la destil/lació de crisis (3 cops en els darrers 5 anys). Aquesta pràctica
no només s’ha realitzat en vins de taula, sinó que també s’ha demanat per a vins
de qualitat produïts en regions determinades (“vqprd”). És destacable que a la
campanya 2005/2006, tot i patir una baixada de la producció d’un 11%, també es
va demanar aquesta pràctica.

-

Les pràctiques fetes des del 1976 per tal de regular la sobreproducció han estat
efectives (dels 4’5 milions d’hectàrees de vinya a l’any 1976 s’ha passat a 3’2
milions d’hectàrees a l’any 2005), però a partir del 1996, amb l’atribució de nous
drets de plantació i amb la menor aplicació dels programes d’arrencada ha fet
que la reducció no sigui tant efectiva com es preveia.

-

Es preveu que, cas de no modificar la situació actual, a la campanya 2010/2011
s’arribi disposar d’uns excedents de 15 a 27 milions d’hectòlitres (depenent de si es
considera com a excedent el volum de vi destinat a destil/lació per alcohol de
boca o no).
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2.

LA OCM DEL VI ACTUAL. OBJECTIUS I CONCLUSIONS A LES QUE S’HA ARRIBAT.

L’any 1999 es va publicar el Reglament 1493/1999 pel qual s’establia l’organització comú del
mercat vitivinícola (OCM del vi). Un dels objectius que es plantejava era la regularització del
potencial de producció, i per tal d’aconseguir-ho es va treballar en diverses direccions:
-

Limitació dels drets de plantació

-

Suport a les millores estructurals

-

Primes per abandonament definitiu de la viticultura (arrencada definitiva)

-

Règim de reestructuració i reconversió de les vinyes (PRRV)

-

Destil/lació de crisis per als excedents produïts

-

Ajuts a l’emmagatzematge privat de vi i de most

Un cop transcorreguts 7 anys des de la publicació d’aquesta OCM, la realitat del sector posa
de manifest tot un conjunt de mancances que suposen un problema per al sector:
A)

REGULARITZACIÓ DEL POTENCIAL DE PRODUCCIÓ
• Tot i la prohibició de noves plantacions, la regularització del potencial de producció
no s’ha pogut executar tal i com s’esperava com a conseqüència de la concessió
de nous drets de plantació i de l’augment dels rendiments de determinats Estats
Membres.
• L’existència del dret de plantació ha suposat un increment en els costos de
producció.
• Els països que no pertanyen a la UE no tenen aquesta restricció en les plantacions.
• A part de millorar la qualitat, els Plans de Reestructuració i/o Reconversió de la
vinya han suposat un increment de la producció.
• No s’ha solucionat eradicat el problema de les vinyes il/legals (s’estima que en tota
la UE n’hi ha al voltant de 68.000 hectàrees, el que equival a un 2% de la superfície
total).
• Des de 1996 pràcticament no s’ha aplicat el règim d’arrencada.

B)

SITUACIÓ DE MERCAT I MESURES QUE EL RECOLZEN
•

La realitat és que el consum de vi a Europa està baixant per valor de 750.000
HL/any.
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•

Europa importa una major quantitat de vi que no pas exporta.

•

L’excedent estructural és d’uns 15 milions de d’hectòlitres (que equival a un 8’4%
de la producció total de la UE-27).

•

La destil/lació, que elimina un 15% de la producció anual, no és una pràctica que
asseguri ingressos al pagès, i afavoreix la producció d’excedents que no es poden
vendre. Lluny de ser una solució als problemes cojunturals d’excedents, s’ha
convertit en una mesura estructural a la que també s’hi acullen vins “vqprd”.

•

De forma similar a la destil/lació, els ajuts per a emmagatzematge també s’han
convertit en ajuts de caràcter estructural.

C)
•

PRÀCTIQUES ENOLÒGIQUES, INDICACIONS GEOGRÀFIQUES I ETIQUETATGE
La rigidesa de la normativa actual en les pràctiques enològiques en dificulta la
competitivitat.

•

La complexa classificació dels vins confon al consumidor.

•

Una simplificació de tots aquests aspectes podria propiciar una major sortida
comercial al producte.

3.

LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA OCM DEL VI

Davant d’aquesta realitat, des de la Comissió europea s’ha plantejat de modificar l’OCM del vi per
tal d’aconseguir els següents objectius:
-

Augmentar la competitivitat i consolidar la reputació dels vins de la UE, al mateix
temps que també reconquerir antics mercats i expandir-se per aquells que siguin
nous.

-

Simplificar la normativa del sector i establir una reglamentació que resulti eficaç per
a mantenir un equilibri entre oferta i demanda.

-

Instaurar un règim que permeti preservar les millors tradicions vitivinícoles de la UE,
així com també reforçar-ne el teixit social i garantitzar el respecte per al medi
ambient.

I per tal d’assolir aquests objectius es plantejaren 4 opcions diferents de canvi, de les quals a
destaca per sobre de les altres:
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a) OPCIÓ 1: “STATUS QUO”. Aquesta opció planteja continuar amb l’actual OCM del vi.
Davant la situació que s’ha exposat fins al moment, continuar amb una reglamentació com
l’actual no és sembla suposar cap solució positiva per al sector. Opció pràcticament
desestimada.
b) OPCIÓ 2: MODIFICACIÓ SEGONS EL MODEL DE LA REFORMA DE LA PAC. Aquesta opció pot
resultar positiu en tant que suposaria una simplificació del sistema, una coherència amb
d’altres sectors, instauraria el principi de condicionalitat per al sector,... però la manca de
pressupost disponible, així com també supressió de les mesures de mercat pot suposar, a
curt termini, una greu crisi del sector. Opció pràcticament desestimada.
c) OPCIÓ 3: DESREGULARITZACIÓ TOTAL DEL MERCAT. Amb aquesta opció se suprimirien tots
els instruments de gestió del potencial de producció i de mercat (drets de plantació, ajuts a
la destil/lació,...) i suposaria la liberalització total del sector. El pressupost actual s’eliminaria
o es destinaria a mesures de desenvolupament rural. Les conseqüències a curt termini de
l’aplicació d’aquesta opció serien extremadament negatives tant econòmica com
socialment. Opció pràcticament desestimada.
d) OPCIÓ 4: REFORMA AMB PROFUNDITAT DE L’OCM DEL VI. Aquesta opció és la que es veu
amb més bons ulls des de Brussel(les. En aquesta opció es proposen dos camins per arribar
al mateix objectiu final, les característiques principals s’especifiquen a continuació:
PRIMER CAMÍ: UNA SOLA ETAPA.
•

Supressió dels drets de plantació (de forma immediata o bé a partir de l’1 d’agost de
2010).

•

Supressió de l’actual règim d’arrencades.

•

Totes les hectàrees arrancades a conte del pagès serien admissibles per al pagament
únic.

SEGON CAMÍ: DUES ETAPES.
•

Prorrogar el sistema de drets de plantació fins al 2013.

•

Incentivar als productors menys competitius a vendre els seus drets de plantació.

•

Establir un ajut a l’arrancada, de caràcter voluntari, i l’import del qual anirà reduint-se
cada any per tal de potenciar que els agricultors que així ho desitgin s’hi acullin al
primer any. L’objectiu és arrencar 400.000 ha de vinya, destinant-hi un pressupost total
de 2.400 milions d’euros. Aquesta superfície arrancada seria admissible per al
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pagament únic, i quedarien condicionades al compliment dels requisits mínims
mediambientals.
Tant per al primer com per al segon camí d’aquesta darrera opció, els punts comuns que es
plantegen són els següents:
•

Eliminació de l’ajut a la destil/lació de crisi, a la destil/lació de subproductes, d’alcohol
de boca i de vi procedent de raïm de doble ús.

•

Eliminació de l’ajut a l’emmagatzematge privat.

•

Eliminació de l’ajut als mostos per augmentar el grau alcohòlic o a la fabricació de suc
de raïm.

•

Es posaria a disposició de cada Estat una dotació pressupostaria (dotació nacional)
per aplicar certes mesures de gestió de crisi, subordinant-ho al compliment de la
normativa mínima mediambiental.

•

Incorporació del programa de reestructuració i reconversió de la vinya la dotació
nacional.

•

Jubilació anticipada: l’abandó definitiu de tota activitat agrària comercial transferint
l’explotació a un altre agricultor podria rebre fins a 18.000 €/any, amb un màxim de
180.000 € en 15 anys.

•

Ajuts agroambientals: s’establirien per cobrir les despeses suplementàries i les pèrdues
d’ingressos resultants de la creació i conservació de paisatges i cultures vitícoles. La
quantitat de l’ajut podria arribar a ser de fins a 900 €/ha per un període d’entre 5 i 7
anys.

•

Es crearien dues categories de vins: vins sense Indicació Geogràfica (IG) i vins amb IG.
Aquests darrers es subdivideixen en vins amb Indicació Geogràfica Protegida (IGP) i
vins amb Denominació d’Origen Protegida (DOP).

•

Promoure el concepte de qualitat dels vins de la UE en base a l’origen geogràfic,
adaptant, promovent i valoritzant-los. Les organitzacions interprofessionals han de
poder controlar i gestionar els seus vins.

•

Pràctiques enològiques: reconèixer les pràctiques de l’Organització Internacional del Vi
(OIV), aprovar les pràctiques esteses arreu del món, prohibir l’ús del sucre per a
l’augment artificial del grau alcohòlic natural, ...
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•

Impulsar als Estats Membres per tal que facin respecte la normativa referent a les
plantacions il/legals.

•

Simplificació de l’etiquetat, promoció del producte i protecció del medi ambient

CALENDARI PREVIST: En el Consell de Ministres d’Agricultura de la UE del dimarts 18 de juliol es
presentarà el document d’anàlisi i opcions adoptat per la Comissió. Un cop feta la presentació s’hi
podran fer les aportacions corresponents per tal que, a final d’any, es pugui presentar una proposta
legislativa concreta que es debatrà durant el primer semestre de 2007, i amb la previsió que pugui
entrar en vigor per a la campanya 2008/2009.
POSICIONAMENT DE JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE CATALUNYA (JARC) RESPECTE LA PROPOSTA
DE NOVA OCM DEL SECTOR VITIVINÍCOLA EUROPEU
Un cop feta una reflexió a fons del document proposat per la Comissió sobre la reforma de l’OCM
del vi, des de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) entenem que:
1.

“Supressió drets de plantació” Aquests són la base de les regles del joc dels darrers anys. Tot
professional del sector ha hagut d’entrar-hi. S’han pagat sancions per aquest concepte, i
qui ha volgut (o pogut) créixer en superfície cultivada ha suportat una despesa important
per adquirir-los (fins a valors de 3000 €/ha!). Des de JARC ens oposem totalment a la
supressió d’aquest sistema i, si com tot apunta, tard o d’hora ha d’acabar desapareixent,
demanem que s’articuli un sistema de compensació consensuat amb el sector.

2.

“Admissibilitat de les hectàrees arrancades a conte del pagès en el sistema del pagament
únic” Aquesta opció la veiem positiva en el ben entès que les parcel/les arrencades poden
estar subjectes a un ajut, però se’ns plantegen molts dubtes que caldria concretar:
percentatge desacoblament? Import corresponent per hectàrea?...

3.

“Ajut a l’arrencada de 400.000 hes amb un total de 2.400 milions d’€ i jubilació anticipada a
18.000 €/any” Davant d’un problema d’excedents com el que tenim, la solució més ràpida i
eficaç és l’arrencada de vinyes. Tot i així entenem que aquestes arrencades no es poden
fer sense criteri perquè podrien suposar problemes seriosos com l’abandó indiscriminat en
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determinades zones, pèrdua de cohesió social, desertització i pèrdua de valor
paisatgístic,... Així és que creiem que caldria determinar uns criteris (tant complexos com
calgui per tal que siguin justos) per als quals la indemnització percebuda per hectàrea
arrencada valori diversos aspectes (des de l’edat del titular de la vinya, l’edat de la vinya,
la possibilitat de venta del producte, la possibilitat de cultius alternatius, la sèrie històrica de
producció d’excedents segons la zona,...).
Per altra banda, i segons les dades de les que disposem, entenem que destinar el 40% del
pressupost total a arrencar vinya suposa que els professionals que continuïn al sector només
disposaran del 60% del pressupost. Caldria augmentar el pressupost d’ajuts per a la gent que
continua l’activitat, i en cap cas reduint l’aportació a les arrencades i les jubilacions
anticipades, sinó augmentant el pressupost global per al sector del vi.
4.

“Eliminació d’ajuts a la destil(lació, emmagatzematge,...” L’existència d’aquest tipus d’ajuts
pot ser positiu en anys concrets. Darrerament l’ajut a la destil/lació de crisi s’ha convertit en
pràctica habitual, i creiem que el que s’hauria de fer és regular-ne l’ús, no eliminar-lo.

5.

“Dotació pressupostària per a cada Estat. PRRV incorporat al sobre nacional” Ens sembla
una proposta correcte sempre i quan els criteris de repartiment d’aquests fons entre països
siguin equitatius. Els criteris de repartiment dels fons per al PRRV han de resultar iguals per a
tothom, sense diferències regionals.

6.

“Ajuts agroambientals de fins a 900€/ha” Un ajut d’aquest tipus és ben rebut, tot i que les
pràctiques de conservació del paisatge i cultures vitícoles sobre les que s’aplica aquesta
compensació en concepte de pèrdua de renta en cap cas poden tenir prevalència sobre
criteris agronòmics i de rentabilitat econòmica del cultiu.

7.

“Dues categories de vins” Per a una major claredat pel consumidor caldria crear
únicament 3 categories: vins amb Denominació d’Origen Protegida (DOP), vins amb
Indicació Geogràfica Protegida (IGP) i vins sense Indicació Geogràfica. Incloure els DOP en
els IG crea confusió i relativitza la importància de les DO, peça clau de la nostra viticultura.

8.

“Augment artificial del grau alcohòlic” Coincidim amb el document proposat en que la
millor opció és la de prohibir l’ús del sucre per aquesta pràctica.
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