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Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0664/2009, внесена от Fernando Prieto-Ruiz, с испанско 
гражданство, от името на френската и италианската национални конфедерации 
на лозарите и производители на вино относно предложеното прилагане на 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно вино „розе“

Петиция 0718/2009, внесена от Jacques Barbier, с белгийско гражданство, от 
името на кампанията „Couper n'est pas rosé“, в защита на виното „розе“

1. Резюме на петиция 0664/2009

Испанската, френската и италианската конфедерации на лозарите протестират срещу 
предложените промени на правилата за производство на вино „розе“, според които би 
било позволено резултатът от смесването на бели и червени вина да се нарича „розе“, 
докато традиционният начин за производството на това вино се базира на специална 
процедура (бране и смачкване при ниски температури и бързо отстраняване на 
люспите). Твърди се, че качеството на виното „розе“, произведено чрез смесване на 
бяло и червено вино, е несравнимо по-ниско от качеството на виното, произведено по 
традиционния метод. Потребителите не биха направили разлика, когато купуват 
различно качество „розе“ и така би пострадал имиджът на всички вина „розе“, в ущърб 
на традиционните производители.

Резюме на петиция 0718/2009

Това е още един протест срещу предложението на Комисията да се разреши продуктът 
от смесването на бяло и червено вино да се нарича „розе“, в ущърб на виното „розе“, 
което се произвежда по традиционния метод.

2. Допустимост
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Петиция 0664/2009 е обявена за допустима на 18 септември 2009 г. Петиция 0718/2009 
е обявена за допустима на 30 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Петициите се отнасят до виното „розе“, което би могло да бъде получено чрез 
купажиране. Петиция 664/2009 настоява в частност за запазване на сегашното 
положение и за извършване на оценка на въздействието в икономическо, социално и 
екологично отношение от отменянето на забраната върху предлагането на пазара на 
вино „розе“, получено чрез смесване. Петиция 718/2009 настоява да не се допуска
разрешаването на производство на вино „розе“ чрез купажиране на червено вино с бяло 
вино.

При изготвянето на проекта за регламент на Комисията относно енологичните практики,
съвместно с държавите-членки, службите на Комисията първоначално предложиха да се 
отмени забраната върху купажирането между червени и бели вина. Заради съпротива от 
страна на голяма част от производителите на вино „розе“ и в съгласие с държавите-
членки забраната върху смесването на бяло вино, което не притежава ЗНП/ЗГУ, с 
червено вино, което не притежава ЗНП/ЗГУ, за производство на вино „розе“ беше 
включена в новия регламент относно енологичните практики: Регламент (ЕО) 
№ 606/2009 на Комисията от 10 юли 2009 г., публикуван в Официален вестник на 
Европейския съюз, серия L от 24 юли 2009 г., и влязъл в сила на 1 август 2009 г.

Тези петиции от 26 и 27 май 2009 г. вече не са актуални. Комисията не планира да 
отменя забраната върху производството на вино „розе“ чрез купажиране на бяло вино, 
което не притежава ЗНП/ЗГУ, с червено вино, което не притежава ЗНП/ЗГУ. Сегашното 
положение по отношение на виното „розе“ се запазва, като разбира се, както и преди, 
при вината със защитено наименование за произход или защитено географско указание 
спецификацията определя дали да се разреши този метод на производство.

Регламент (ЕО) № 606/2009, който постановява, че „купажирането на бяло вино, което 
не притежава ЗНП/ЗГУ, с червено вино, което не притежава ЗНП/ЗГУ, не може да 
доведе до получаването на вино розе“, дава положителен отговор на тези петиции.


