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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Fernando Prieto-Ruiz (spanyol állampolgár) által a szőlőtermesztők és bortermelők 
spanyol, francia és olasz nemzeti szövetségei nevében benyújtott, 0664/2009. számú 
petíció a rozéról szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletre vonatkozó javasolt végrehajtási 
rendeletről

Jacques Barbier, belga állampolgár által a „Couper n'est pas rosé” kampány nevében 
benyújtott 0718/2009. számú, petíció a rozébor védelméről

1. A 0664/2009. számú petíció összefoglalása

A szőlőtermesztők és bortermelők spanyol, francia és olasz nemzeti szövetségei tiltakoznak a 
rozétermelésre vonatkozó szabályok javasolt változtatásai ellen. E változtatások azzal 
járnának, hogy engedélyeznék a fehér és vörös bor keverését és rozénak nevezését, míg a rozé 
hagyományos előállítási módja speciális eljáráson alapul (szüret és préselés alacsony 
hőmérsékleten, a szőlőhéj gyors eltávolítása). Állításuk szerint a fehér és vörös bor keverésén 
alapuló rozé minősége összehasonlíthatatlanul rosszabb, mint a hagyományos módszerrel 
készült rozéé. A fogyasztók nem tennének különbséget a különböző minőségű rozék 
vásárlásakor, és ezért az összes rozé imázsa romlana, és ennek a hagyományos termelők 
látnák kárát.

A 0718/2009. számú petíció összefoglalása

Újabb tiltakozás a Bizottság azon javaslata ellen, hogy engedélyezett legyen a vörös és fehér 
borok keverése, illetve az így kapott bor „rozé” elnevezése, a hagyományos technológia révén 
készült rozé kárára.

2. Elfogadhatóság
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A 0664/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 18.; a 0718/2009. 
számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 30. Felkérik a Bizottságot, hogy 
az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

A petíciók arra a rozéborra vonatkoznak, amelyet házasítással nyerhetnének. A 664/2009. 
számú petíció különösen a jelenlegi állapot fenntartását kéri és azt, hogy vizsgálják meg 
gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból annak a hatását, ha megtiltják a keverésből 
származó rozébor forgalomba hozatalát. A 718/2009. számú petíció azt kéri, hogy tiltsák meg a 
rozébor vörösbor és fehérbor házasításával történő előállítását.

A Bizottság borászati eljárásokról szóló rendelettervezetének kidolgozása során, a 
tagállamokkal egyeztetve, a Bizottság szervezeti egységei eredetileg azt javasolták, hogy 
oldják fel a vörösbor és a fehérbor házasítására vonatkozó tilalmat. A rozébor-termelők 
többségének tiltakozását követően és a tagállamokkal egyetértésben, a borászati eljárásokról 
szóló új rendeletbe – a Bizottság 2009. július 10-i, 606/2009/EK rendelete, amelyet az Európai 
Unió Hivatalos Lapja L sorozatának 2009. július 24-i számában tettek közzé, és 2009. 
augusztus 1-jétől kell alkalmazni – belefoglalták az arra vonatkozó tilalmat, hogy rozébor 
előállításához valamely OEM/OFJ nélküli fehérbort összekeverjenek egy OEM/OFJ nélküli 
vörösborral.

A 2009. május 26-i és 27-i petíció már nem időszerű. A Bizottság nem tervezi az arra 
vonatkozó tilalom feloldását, hogy rozébort valamely OEM/OFJ nélküli fehérbor OEM/OFJ 
nélküli vörösborral való összekeverésével hozzanak létre. Megmaradt a rozébor jelenlegi 
helyzete, de természetesen – csakúgy mint korábban – az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel 
vagy földrajzi jelzéssel ellátott borokra vonatkozóan a termékleírás írhatja elő e gyártási mód 
engedélyezését vagy tilamát.

A 606/2009/EK rendelet, amely előírja, hogy „valamely OEM/OFJ nélküli fehérbornak egy 
OEM/OFJ nélküli vörösborral való házasítása nem eredményezhet rozébort”, pozitív választ ad 
a petíciókra.


