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Peticijų komitetas

26.10.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0664/2009 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno 
rinkos organizavimo įgyvendinimo aktų, susijusių su rožiniu vynu, kurią pateikė 
Ispanijos pilietis Fernando Prieto-Ruiz Ispanijos, Prancūzijos ir Italijos nacionalinių 
vynuogių augintojų ir vyndarių konfederacijų vardu.

Peticija Nr.0718/2009 dėl rožinio vyno išsaugojimo, kurią pateikė Belgijos pilietis 
Jacques Barbier asociacijos „Couper n'est pas rosé“ vardu

1. Peticijos Nr. 0664/2009 santrauka

Ispanijos, Prancūzijos ir Italijos nacionalinių vynuogių augintojų ir vyndarių konfederacijos 
protestuoja prieš siūlomus rožinio vyno gamybos taisyklių pakeitimus, pagal kuriuos būtų 
leidžiama kupažuoti baltąjį ir raudonąjį vynus ir jų mišinį vadinti rožiniu vynu, nors 
tradiciškai rožinis vynas gaminamas pagal specialią technologiją (vynuogės renkamos ir 
spaudžiamos esant žemai temperatūrai, greitai pašalinant vynuogių žievelę). Teigiama, kad 
rožinio vyno, gaunamo kupažuojant baltąjį ir raudonąjį vyną, kokybė bus daug prastesnė, 
negu gaminamo tradiciniu būdu. Vartotojai, pirkdami skirtingų rūšių rožinį vyną, to nežinos, 
taigi tai labai pakenks rožinį vyną tradiciniu būdu gaminančių vyndarių įvaizdžiui.

Peticijos Nr. 0718/2009 santrauka

Tai dar vienas protestas prieš Komisijos pasiūlymą leisti kupažuoti raudonąjį ir baltąjį vyną ir 
jų mišinį vadinti rožiniu vynu, nes šis leidimas kenkia tiems rožinio vyno gamintojams, kurie 
jį gamina tradiciniu būdu.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0664/2009 paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 18 d. Peticija Nr. 0718/2009 
paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
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(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 spalio 26 d.

„Peticijos tema rožinio vyno gamyba kupažuojant raudonąjį ir baltąjį vyną. Peticijoje 
Nr. 664/2009 prašoma išlaikyti esamą padėti ir atlikti analizę, kaip draudimas prekiauti rožiniu 
vynu, gaminamu kupažuojant raudonąjį ir baltąjį vyną, paveiktų ekonominį, socialinį lygmenis 
ir aplinką. Peticijoje Nr. 718/2009 prašoma uždrausti gaminti rožinį vyną kupažuojant 
raudonąjį ir baltąjį vyną.

Komisijos tarnybos, bendradarbiaudamos su valstybėmis narėmis, pradėjusios rengti Komisijos 
reglamento dėl vynininkystės metodų projektą, iškart pasiūlė panaikinti draudimą kupažuoti 
raudonąjį ir baltąjį vyną. Daugumai vyno gamintojų nesutikus, o valstybėms narėms pritarus, 
draudimas gaminti rožinį vyną kupažuojant baltąjį vyną be saugomos kilmės vietos nuorodos 
(SKVN) ar saugomos geografinės nuorodos (SGN) su raudonuoju vynu be SKVN ar SGN 
buvo įtrauktas į naująjį reglamentą dėl vynininkystės metodų: 2009 m. liepos 10 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 606/2009, paskelbtas 2009 m. liepos 24 d. Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje, serija L, taikomas nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d.

Šios 2009 m. gegužės 26 ir 27 d. pateiktos peticijos nebeaktualios. Komisija nenumato 
panaikinti draudimo gaminti rožinį vyną kupažuojant baltąjį vyną be SKVN ar SGN su 
raudonuoju vynu be SKVN ar SGN. Esama rožinio vyno gamybos padėtis išsaugoma. Savaime 
aišku, kad, kaip ir anksčiau, vyno, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda ir saugoma 
geografinė nuoroda, specifikacijoje nurodoma, ar galima vyną gaminti tokiais būdais.

Priėmus Reglamentą (EB) Nr. 606/2009, kuriame teigiama, kad „rausvasis vynas negali būti 
gautas kupažuojant baltąjį vyną be SKVN ar SGN su raudonuoju vynu be SKVN ar SGN“, 
išspręsta peticijose keliama problema.“


