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Lūgumrakstu komiteja

26.10.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0664/2009, ko Spānijas, Francijas un Itālijas valsts vīna 
audzētāju un ražotāju konfederāciju vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Fernando Prieto-Ruiz, par ierosinātajiem īstenošanas noteikumiem attiecībā uz 
Padomes Regulu (EK) Nr. 479/2008 par sārtvīniem

Lūgumraksts Nr. 0718/2009, ko „Couper n'est pas rosé” kampaņas vārdā 
iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Jacques Barbier par labu sārtvīna kvalitātei

1. Lūgumraksta Nr. 0664/2009 kopsavilkums

Spānijas, Francijas un Itālijas vīna audzētāju konfederācija protestē pret ierosinātajām 
izmaiņām noteikumos attiecībā uz sārtvīna ražošanu. Šie noteikumi nozīmētu to, ka tiktu 
atļauta baltā un sarkanā vīna sajaukšana un tā dēvēšana par sārtvīnu, turpretim tradicionālais 
sārtvīna ražošanas veids paredz īpašu tā iegūšanas procedūru (novākšana un spiešana zemās 
temperatūrās, ātri novelkot vīnogu mizas). Sūdzības būtība ir tāda, ka tā sārtvīna kvalitāte, 
kurš pagatavots, sajaucot sarkano un balto vīnu, ir nesalīdzināmi mazvērtīgāka nekā saskaņā 
ar tradicionālo metodi pagatavotā sārtvīna kvalitāte. Patērētāji pirks dažādas kvalitātes 
sārtvīnus, nenošķirot tos, un no tā cietīs priekšstats par visiem sārtvīniem, kaitējot 
tradicionālajiem ražotājiem.

Lūgumraksta Nr. 0718/2009 kopsavilkums

Tas ir vēl viens protests pret Komisijas ierosinājumu atļaut sajaukt sarkano un balto vīnu un 
nosaukt to par sārtvīnu, tādējādi kaitējot sārtvīna reputācijai, kas ražots pēc tradicionālās 
metodes.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0664/2009 atzīts par pieņemamu 2009. gada 18. septembrī un Lūgumraksts 
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Nr. 0718/2009 atzīts par pieņemamu 2009. gada 30. septembrī. Komisijai pieprasīta 
informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Lūgumraksti attiecas uz sārtvīnu, ko varētu iegūt ar kupāžas palīdzību. Lūgumraksts 
Nr. 664/2009 īpaši pieprasa saglabāt status quo un veikt ietekmes novērtējumu ekonomiskā, 
sociālā un vides līmenī par aizlieguma pārdot sārtvīnu, kas iegūts no maisījuma, atcelšanu. 
Lūgumraksts Nr. 718/2009 pieprasa aizliegt atļauju ražot sārtvīnu sarkanā un baltā vīna 
kupāžas rezultātā.

Komisijas regulas projekta attiecībā uz vīndarības metodēm izstrādāšanas laikā, veicot 
apspriešanos ar dalībvalstīm, Komisijas dienesti sākotnēji ierosināja atcelt aizliegumu veikt 
kupāžu starp sarkanajiem un baltajiem vīniem. Pēc lielākās daļas sārtvīna ražotāju iebildumiem 
un, vienojoties ar dalībvalstīm, aizliegums sajaukt baltvīnu, kuram nav ACVN vai AĢIN, ar 
sarkano vīnu, kuram nav ACVN vai AĢIN, lai ražotu sārtvīnu, tika iekļauts jaunajā regulā par 
vīndarības metodēm: Komisijas 2009. gada 10. jūlija Regula (EK) Nr. 606/2009, kas publicēta 
2009. gada 24. jūlija „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L sērijā un ir piemērojama no 
2009. gada 1. augusta.

Šie lūgumraksti ar datumu 2009. gada 26. un 27. maijs vairs nav aktuāli. Komisija neplāno 
atcelt aizliegumu ražot sārtvīnu, izmantojot baltvīna, kuram nav ACVN vai AĢIN, un sarkanā 
vīna, kuram nav ACVN vai AĢIN, kupāžu. Status quo attiecībā uz sārtvīnu ticis saglabāts ar 
norunu, ka, tāpat kā iepriekš, vīniem ar aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem vai 
aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm specifikācijas paredz vai neparedz šādas 
ražošanas metodes atļauju.

Regula (EK) Nr. 606/2009, kas paredz, ka „tāda baltvīna, kuram nav ACVN vai AĢIN, un 
sarkanvīna, kuram nav ACVN vai AĢIN, kupāžas rezultātā sārtvīnu iegūt nevar”, sniedz 
pozitīvu atbildi uz šiem lūgumrakstiem.”


