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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0565/2009, внесена от Giorgio Tommasi, с италианско гражданство, 
от името на Consorzio Tutela Vini Bardolino DOC, подкрепена от 1550 
подписа, относно вината

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу предложението на Европейската комисия да 
се смесват вина с цел получаване на вино тип „розе“.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 юли 2009 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Петицията изисква да се гарантира, че европейското законодателство няма да разреши 
да се смесват бели и червени вина и ще защити производителите на традиционното вино 
тип „розе“. 

По време на изготвянето на проекта за регламент на Комисията относно енологичните 
практики, в съгласие с държавите-членки, службите на Комисията първоначално 
представиха предложение за отмяна на забраната да се смесват червени и бели вина.

Няма определение за виното тип „розе“ и забраната за смесване, ограничена до 
производството на трапезни вина, беше обоснована от необходимостта да се 
предотврати добавянето на бяло вино към червено вино; действително, помощите за 
дестилиране и възстановяванията при износ бяха различни за червените вина и белите 
вина. Тези инструменти за управление на пазара бяха премахнати; освен това, 
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смесването на бели и червени вина се разрешава в препоръките на Международната 
организация по лозарство и винарство (МОЛВ), които пряко се прилагат за вносни вина.

Наскоро производителите на вино тип „розе“ се обединиха срещу отмяната на тази 
забрана като считат, че тя защитава традиционните техники за производство на вино тип 
„розе“. Виното тип „розе“ се произвежда традиционно чрез кратко настойване на сока от 
червено грозде с люспите на плода. Розовият цвят обаче може също да се постигне като 
се смеси бяло вино с червено вино. Тази техника впрочем е разрешена от техническите 
спецификации на вината с наименование „Champagne“.

Настоящата петиция е част от многобройните становища, които напоследък се изказват 
по този въпрос. Тези становища и диалогът с производителите показват, че по-голямата 
част от лицата, заети в лозаро-винарския сектор считат, че отмяната на забраната да се 
смесват червени вина и бели вина, за да се произведе вино тип „розе“, може да навреди 
на традиционната представа за вино тип „розе“.

Г-жа Fischer Boel, член на Европейската комисия, отговарящ за земеделието и 
развитието на селските райони, взе решение, че няма да бъдат внесени промени в 
европейската нормативна уредба относно смесването на вина за производството на вино 
тип „розе“. Следователно забраната да се смесват червени и бели вина без географско 
указание за производството на вино тип „розе“ ще бъде подновена в новата нормативна 
уредба относно енологичните практики. Като разбира се техническите спецификации ще 
предвиждат или не разрешаването на този метод на производство, когато става въпрос за 
вината със защитено наименование за произход или защитено географско указание. 

Проектът на регламент относно енологичните практики получи положително 
становище на държавите-членки от 19 юни. Той беше приет от Комисията на 10 юли 
2009 г. под номер 606/2009, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и 
ще се прилага от 1  август 2009 г.


