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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0664/2009, του Fernando Prieto-Ruiz, ισπανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος των Συνομοσπονδιών Αμπελουργών και Οινοπαραγωγών Ισπανίας, 
Γαλλίας και Ιταλίας, σχετικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εφαρμογής του 
κανονισμού του Συμβουλίου 479/2008/ΕΚ για τον οίνο ροζέ

Αναφορά 0718/2009, του Jacques Barbier, βελγικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
εκστρατείας «Couper n’est pas rosé», για την προστασία του ροζέ οίνου

1. Περίληψη της αναφοράς 0664/2009

Οι συνομοσπονδίες αμπελουργών της Ισπανίας, Γαλλίας και Ιταλίας διαμαρτύρονται κατά 
των προτεινόμενων αλλαγών στους κανόνες παραγωγής του ροζέ οίνου. Βάσει των κανόνων 
αυτών, θα επιτρέπεται η μείξη λευκών και ερυθρών οίνων, η οποία θα αποκαλείται ροζέ, 
μολονότι ο παραδοσιακός τρόπος παραγωγής του ροζέ βασίζεται σε μια ειδική διαδικασία 
(συγκομιδή και πίεση σε χαμηλές θερμοκρασίες, ταχεία αφαίρεση της φλούδας του 
σταφυλιού). Ισχυρίζονται ότι η ποιότητα του ροζέ οίνου η οποία βασίζεται στη μείξη ερυθρού 
και λευκού είναι σαφώς κατώτερη από την ποιότητα του κρασιού που παρασκευάζεται με 
βάση την παραδοσιακή μέθοδο. Οι καταναλωτές δεν θα κάνουν τη διάκριση κατά την αγορά 
διαφορετικών ποιοτήτων του ροζέ οίνου, με αποτέλεσμα η εικόνα όλων των ροζέ οίνων να 
πληγεί εις βάρος των παραδοσιακών παραγωγών.

Περίληψη της αναφοράς 0718/2009

Πρόκειται για μια ακόμη διαμαρτυρία κατά της πρότασης της Επιτροπής όσον αφορά την 
έγκριση της ανάμιξης ερυθρού και λευκού οίνου και τον χαρακτηρισμό του μείγματος ως 
«ροζέ», σε βάρος του ροζέ οίνου που παράγεται σύμφωνα με την παραδοσιακή μέθοδο.

2. Παραδεκτό
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Η αναφορά 0664/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Σεπτεμβρίου 2009 και η αναφορά 
0718/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Σεπτεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Οι παρούσες αναφορές έχουν ως αντικείμενο τη δυνατότητα παραγωγής ερυθρωπού οίνου με 
ανάμειξη. Στην αναφορά 664/2009 ζητείται συγκεκριμένα να διατηρηθεί η ισχύουσα 
κατάσταση και να διενεργηθεί μια ανάλυση επιπτώσεων σε οικονομικό, κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό επίπεδο της άρσης της απαγόρευσης εμπορίας ερυθρωπού οίνου που 
παράγεται με σύμμειξη. Στην αναφορά 718/2009 ζητείται να απαγορευτεί η έγκριση 
παραγωγής ερυθρωπού οίνου με ανάμειξη ερυθρού και λευκού οίνου.

Κατά τη σύνταξη του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με τις οινολογικές 
πρακτικές, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, οι υπηρεσίες της Επιτροπής είχαν προτείνει 
αρχικά την άρση της απαγόρευσης ανάμειξης ερυθρών και λευκών οίνων. Μετά την αντίθεση 
που εξέφρασε η πλειονότητα των παραγωγών ερυθρωπού οίνου, και με τη σύμφωνη γνώμη 
των κρατών μελών, η απαγόρευση της σύμμειξης λευκού οίνου χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ με ερυθρό 
οίνο χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ με σκοπό την παραγωγή ερυθρωπού οίνου συμπεριελήφθη στον νέο 
κανονισμό σχετικά με τις οινολογικές πρακτικές: κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 606/2009 της 
Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2009, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά ΕΕ L 193 της 24ης Ιουλίου 2009 και τέθηκε σε ισχύ την 
1η Αυγούστου 2009.

Οι παρούσες αναφορές φέρουν ημερομηνίες της 26ης και 27ης Μαΐου 2009 αντίστοιχα και, 
συνεπώς, είναι πλέον άνευ αντικειμένου. Η Επιτροπή δεν προτίθεται να άρει την απαγόρευση 
παραγωγής ερυθρωπού οίνου με ανάμειξη λευκού οίνου χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ και ερυθρού οίνου 
χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ. Η ισχύουσα κατάσταση όσον αφορά τον ερυθρωπό οίνο διατηρείται, υπό 
την προϋπόθεση, ασφαλώς, ότι, όπως και κατά το παρελθόν, για τους οίνους με 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, οι 
προδιαγραφές του προϊόντος είναι εκείνες που προβλέπουν ή όχι την έγκριση της εν λόγω 
μεθόδου παραγωγής.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 606/2009, ο οποίος ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται να παράγεται 
ερυθρωπός οίνος με ανάμειξη λευκού οίνου χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ με ερυθρό οίνο χωρίς 
ΠΟΠ/ΠΓΕ», παρέχει θετική απάντηση στις παρούσες αναφορές.


