NOTA DE PREMSA

JARC CONTRARI A LA PROPOSTA DE LIBERALITZAR ELS DRETS DE PLANTACIÓ DE LA
VINYA QUE ES FA DES DE LA COMISSIÓ EUROPEA
L' organització agraria reclama que la regulació de les plantacions de vinya s'apliqui tant a les zones
amb DOP com sense
JARC-COAG ja ha mostrat reiteradament la seva oposició a la liberalització dels drets de plantació de la
vinya ja que considerem que aquest és un dels principals mecanismes que tenim per a gestionar el sector
i estem convençuts que la seva supressió provocaria la deslocalització de les produccions i la pèrdua del
patrimoni vitícola de la nostra vitivinicultura per no esmentar

el desequilibri mediambiental que això

implica. L’OCM vitivinícola estableix que a partir del 31 de desembre del 2015 hi haurà una liberalització
total de les plantacions de vinya, ja que es volen suprimir els drets de plantació
Lla

liberalització de les plantacions provocaria un increment de l’oferta, debilitant les condicions

productives de les zones tradicionals de cultiu, especialment perjudicial per les zones emparades per
indicacions de qualitat i, previsiblement un descens en el preu del raïm i del vi. El descens dels preus
tindria com a conseqüència la incapacitat dels productors de suportar tots els costos lligats a la
producció, provocant l’abandonament, i en general un descens important de la qualitat.
La postura de JARC en contra de la liberalització dels drets de plantació de vinya està recolzada per 11
països de la Unió Europea, entre ells els principals productors de raïm: Espanya, Itàlia, França... i s’estan
fent les pressions oportunes per tal de no arribar a aplicar la liberalització marcada en la normativa.
Ara fa un dies, la Comissió Europea (CE) ha desvetllat una proposta de futur pels drets de plantació, en la
qual proposa un sistema més flexible que controlaria els vins amb Denominació d’Origen Protegida
(DOP) o Indicació Geogràfica Protegida (IGP) mentre que es liberalitzarien totalment els vins sense
denominació. La mateixa CE planteja que la gestió de les plantacions amb DOP o IGP aniria a càrrec
d’organismes de gestió, entenem que podrien ser els mateixos Consells Reguladors. A aquesta proposta
cal afegir-hi una clàusula de salvaguarda que tindria com a finalitat evitar un excés de plantacions de
vinya d’una determinada DOP o IGP. Aquesta clàusula seria activada pels propis Estats Membres o la CE.
Des de JARC considerem totalment nefasta la proposta que planteja la CE ja que no podem permetre la
liberalització total de les zones de vinya sense DOP o IGP i en canvi regular sota el paraigües dels CCRR
les zones amb DO. No pot ser ben rebut, el fet que es pugui plantar indiscriminadament la vinya que es
vulgui en zona fora de DO, ja que cal tenir en compte que aquest vi entrarà a la cadena
comercialitzadora i per tant farà, en alguns casos, competència als productes amb DO que si han estat
sotmesos a una regulació concreta. És per això que des de JARC es reclama que la regulació de les
plantacions de vinya siguin d’aplicació tant a les zones amb i sense DOP o IGP.
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JARC-COAG ja ha fet arribar, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente les 14 mocions
de diferents Consells Comarcals catalans amb superfície vitícola en contra la liberalització dels drets de
plantació. En total aquestes mocions representen un conjunt de 361 municipis catalans que permeten a
JARC seguir treballant amb suficient força per tal de arribar a una postura de benefici per a tots els
viticultors catalans, i defensat en tots els organismes de representació el gran perjudici que suposaria la
supressió dels drets de plantació de vinya.

Vilafranca del Penedès, 9 d'octubre de 2012

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya – JARC
Av. Tortosa, 2 oficina 12 Edifici Mercolleida · 25005 LLEIDA · 973 267 775· web: www.jarc.cat E-mail: premsa@jarc.cat

