Carte de vizită: Adunarea Regiunilor Europene Viticole
(www.arev.org)

Adunarea Regiunilor Europene Viticole (AREV) este o organizaţie politicoprofesională a regiunilor viticole din Europa, înfiinţată în anul 1994 ca purtătorul de
cuvânt al acestora la nivel european şi internaţional. Misiunea sa este de a apăra şi
promova viticultura europeană, atât în procesul politic, cât şi în dezvoltarea
subsidiarităţii, regionalizării şi cooperării interregionale.
Pentru a se putea proceda la o examinare concertată a politicii vitivinicole
europene şi pentru a se putea face auzite toate părerile, atât ale organismelor executive
regionale cât şi ale reprezentanţilor zonelor de denumire şi de producţie, în anul 1988 a
fost creată Conferinţa Regiunilor Europene Viticole (CERV), organism precursor al
AREV. În scopul de a-şi îmbunătăţi eficienţa, CERV a adoptat în 1994, la Marsala
(Sicilia) un nou statut şi a devenit Adunarea Regiunilor Europene Viticole (AREV),
organism depozitar al întregului patrimoniu asociativ, organizaţional şi moral al fostei
CERV.
Cele 75 de regiuni viticole din 18 țări europene (atât din ţările membre UE cât şi din
alte state din Europa Centrală şi de Est) acceptate încă de la înfiinţarea CERV, dispun fiecare
în cadrul AREV de reprezentare politică şi interprofesională. Pentru prima dată în cadrul
organismelor europene interregionale, reprezentanţii lumii profesionale îşi au sediul, la fel ca
un consiliu economic şi social, pe lângă reprezentanţii politici ai instituţiilor regionale.
Această dualitate prezintă avantajul considerabil de a permite lumii profesionale să se facă
auzită cu toată acurateţea şi profesionalismul experienţei sale, beneficiind în acelaşi timp de
sprijinul instituţiei politice regionale şi de forţa pe care aceasta din urmă o extrage din
legitimitatea sa democratică.
După mai mult de 25 de ani de activitate şi de reuniuni ţinute în majoritatea
ţărilor europene, în scopul familiarizării cu problemele specifice şi pentru identificarea
celor mai bune soluţii pentru acestea, AREV emite principiile directoare ale politicii
viticole, conjugând interesele generale ale întregii filiere, de la producător la
consumator, cu particularităţile şi tradiţiile fiecărei regiuni. AREV are ca obiectiv
specific organizarea şi dezvoltarea dialogului, concentrării, studiului şi acţiunii comune
ale regiunilor europene viticole, de consolidare a reprezentării acestor regiuni pe lângă
instituţiile europene şi facilitarea participării lor la construcţia Europei şi la procesul
decizional la nivel comunitar pentru tot ceea ce priveşte aplicarea principiului
subsidiarităţii.
Activitatea AREV este condusă de un for intern, numit Biroul Internaţional al
AREV, constituit atât din reprezentanţi ai diferitelor regiuni membre, cât şi din
profesionişti ai vinului, membrii ai CEPV (Consiliul European al Profesioniştilor
Vinului).
Cele cinci judeţe româneşti membre ale AREV (Alba, Arad, Iași, Prahova, Vrancea)
sunt reprezentate în Biroul Internaţional al AREV prin dl. Adrian TOLEA, Preşedintele
Consiliului Judeţean Arad. Aderarea implică plata unei cotizaţii de membru care este stabilită
anual în Sesiunea Plenară a AREV.
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Judeţul laşi a întrerupt activitatea în cadrul AREV pe perioada mandatului 20082012. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 28/30.01.2014 s-a aprobat reluarea
activităţii şi respectiv plata cotizaţiei Judeţului laşi ca membru AREV.

AREV - Purtător de cuvânt la nivel european şi internaţional

Consolidat prin dubla sa reprezentare, AREV intervine pe lângă toate instituţiile
şi instanţele însărcinate în mod direct sau indirect cu politica vitivinicolă europeană sau
mondială şi se implică în toate domeniile care se raportează la vin:
Instituţii
• Comisia Europeană -Directoratele Generale pentru Agricultură, Piaţă Internă, Comerţ,
Afaceri Eonomice/Eurostat, Mediu, Politici Regionale, Comitetul de Gestiune a
Vinului
• Parlamentul European - Intergrupul Viticultură, Comisia Agricolă
• Consiliul Europei - Comisia pentru Mediu şi Agricultură, Congresul Puterilor Locale şi
Regionale
• Comitetul Regiunilor- Comisia Agricolă
• Adunarea Regiunilor Europei (ARE)
• Organizaţia Internţională a Viei şi Vinului (OIV)
• Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC)
• Organizaţia pentru Alimente şi Agricultură (FAO)
Dosare tematice
Organizaţia Comună a Pieţei vinului (OCM)
Viticultura ţărilor pe cale de aderare
Viticultura în zone dificile, în legătură cu Centrul de Cercetare, de Studiu şi de
Valorizare pentru Viticultura din Zonele Muntoase(CERVIM).
Fiscalitate/Accize
Protecţia denumirilor geografice europene
Armonizarea menţiunilor de pe etichetă
Viticultura ecologică
Organisme modificate genetic
Informatizaread ocumentelor comerciale însoţitoare
Drumuri europene ale vinului (VINTUR)
Vin şi sănătate
Academia Internaţională pentru Degustători.
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