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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0664/2009 af Fernando Prieto-Ruiz, spansk statsborger, for spanske, 
franske og italienske forbund af nationale vinavlere og producenter, om de foreslåede 
gennemførelsesbestemmelser for Rådets forordning 479/2008/EF om rosévin

Andragende 0718/2009 af Jacques Barbier, belgisk statsborger, for kampagnen 
"Couper n'est pas rosé" til forsvar for rosévin

1. Sammendrag af andragende 0664/2009

De spanske, franske og italienske forbund af vinavlere protesterer mod de foreslåede 
ændringer af reglerne for produktionen af rosévine. De ville indebære, at det blev tilladt at 
blande rød- og hvidvine og kalde det rosé, hvorimod den traditionelle måde at producere rosé 
på er baseret på en speciel procedure (høst og presning ved lave temperaturer, hurtig fjernelse 
af vindrueskallen). De hævder, at kvaliteten af rosévin, der er baseret på en blanding af rød-
og hvidvin, er væsentlig ringere end den, der produceres efter den traditionelle metode. 
Forbrugere vil ikke skelne, når de køber forskellige kvaliteter af rosévin, og billedet af alle 
rosévine ville dermed lide skade på bekostning af de traditionelle producenter.

Sammendrag af andragende 0718/2009

Dette er endnu en protest imod Kommissionens forslag om at tillade sammenstikning af rød-
og hvidvin og kalde det for rosévin, hvilket vil skade rosévin, der er produceret efter den 
traditionelle metode.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0664/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. september 
2009). Andragende 0718/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. 
september 2009). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, 
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stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"Andragenderne drejer sig om rosévin, der kan fremstilles ved forskæring. I andragende 
664/2009 anmoder man navnlig om at bevare status quo og foretage en analyse af de 
økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser, som det ville have at ophæve forbuddet 
mod at markedsføre rosévin, der er fremstillet ved blanding. I andragende 718/2009 anmoder 
man om et forbud mod at fremstille rosévin ved at forskære rødvin med hvidvin.

Ved udarbejdelsen af forslaget til Kommissionens forordning om ønologiske fremgangsmåder 
anbefalede Kommissionens tjenestegrene, i samråd med medlemsstaterne, oprindeligt at 
ophæve forbuddet mod at forskære rødvin med hvidvin. Som følge af modstanden fra de fleste 
producenter af rosévine og med medlemsstaternes samtykke blev forbuddet mod at blande en 
hvidvin uden BGB/BOB med en rødvin uden BGB/BOB for at fremstille en rosévin medtaget i 
den nye forordning om ønologiske fremgangsmåder, nemlig Kommissionens forordning (EF) 
nr. 606/2009 af 10. juli 2009, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, serie L, 
den 24. juli 2009, og som er gældende fra 1. august 2009.

Disse andragender, der er dateret den 26. og 27. maj 2009, er ikke længere aktuelle.
Kommissionen har ikke til hensigt at ophæve forbuddet mod at fremstille rosévin ved at 
forskære en hvidvin uden BGB/BOB med en rødvin uden BGB/BOB. Status quo for rosévin er 
bevaret, idet det ligesom tidligere ligger fast, at for vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse 
eller beskyttet geografisk betegnelse er det produktspecifikationerne, der bestemmer, om det er 
tilladt at anvende denne fremstillingsmetode eller ej.
Forordning (EF) nr. 606/2009, hvor der står, at "en rosévin må ikke fremstilles ved forskæring 
af en hvidvin uden BOB/BGB med en rødvin uden BOB/BGB", imødekommer således disse 
andragender."


