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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0664/2009, imressqa minn Fernando Prieto-Ruiz, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, f’isem il-Konfederazzjonijiet Nazzjonali ta’ Spanja, ta’ Franza u tal-Italja 
ta’ dawk li jkabbru d-dwieli u tal-produtturi tal-inbid, dwar ir-regolamenti 
implimentattivi proposti għar-Regolament tal-Kunsill 479/2008/KE dwar l-inbid 
rosé

Petizzjoni 0718/2009, imressqa minn Jacques Barbier, ta’ nazzjonalità Belġjana, 
f’isem il-kampanja “Couper n’est pas rosé”, favur l-inbid rosé

1. Sommarju tal-petizzjoni 0664/2009

Il-konfederazzjonijiet ta’ dawk li jkabbru d-dwieli ta’ Spanja, ta’ Franza u tal-Italja qed 
jipprotestaw kontra l-bidliet proposti għar-regolamenti għall-produzzjoni tal-inbid rosé. Dawn 
ir-regolamenti jimplikaw l-awtorizzazzjoni li t-taħlit tal-inbejjed bojod mal-ħomor jissejjaħ 
rosé, filwaqt li l-metodu tradizzjonali tal-produzzjoni tal-inbid rosé huwa bbażat fuq 
proċedura speċjali (ħsad u għasir f’temperaturi baxxi u t-tneħħija malajr tal-qxur tal-għeneb). 
Huma qed isostnu li l-kwalità tal-inbid rosé magħmul mit-taħlita ta’ inbid aħmar u inbid abjad 
hija ferm inferjuri għal dik tal-inbid magħmul bil-metodu tradizzjonali. Il-konsumaturi mhux 
se jagħmlu distinzjoni meta jixtru kwalitajiet differenti tal-inbid rosé bir-riżultat li r-
reputazzjoni tal-inbid rosé tmur lura għad-detriment tal-produtturi tradizzjonali.

Sommarju tal-petizzjoni 0718/2009

Din hija protesta oħra kontra l-proposta tal-Kummissjoni biex tawtorizza t-taħlit ta’ inbid 
aħmar u abjad u li jsejħulu rosé għad-detriment tal-inbid rosé manifatturat skont il-metodu 
tradizzjonali.

2. Ammissibilità
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Petizzjoni 0664/2009 ġiet iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Settembru 2009 u Petizzjoni 
0718/2009 ġiet iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Settembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet 
mistiedna biex tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

Il-petizzjonijiet jirrigwardaw l-inbid rosé li jista’ jinkiseb permezz ta’ taħlit. B’mod partikolari, 
il-petizzjoni 664/2009 titlob li jinżamm l-istatus quo u li ssir analiżi tal-impatt fil-livell 
ekonomiku, soċjali u ambjentali tat-tneħħija tal-projbizzjoni fuq il-kummerċjalizzazzjoni tal-
inbid rosé prodott permezz tat-taħlit. Il-petizzjoni 718/2009 titlob li jkun hemm projbizzjoni 
tal-awtorizzazzjoni tal-manifattura tal-inbid rosé permezz tat-taħlit tal-inbid aħmar mal-inbid 
abjad.

Waqt it-tfassil tal-proposta għal regolament tal-Kummissjoni rigward il-prattiki enoloġiċi, 
f’konsultazzjoni mal-Istati Membri, is-servizzi tal-Kummissjoni inizjalment ipproponew li 
titneħħa l-projbizzjoni fuq it-taħlit tal-inbejjed bojod mal-ħomor. Wara l-oppożizzjoni tal-
maġġoranza tal-produtturi tal-inbid rosé u bi qbil mal-Istati Membri, il-projbizzjoni ta’ taħlit 
ta’ inbid abjad bla DPO/IĠP ma’ inbid aħmar bla DPO/IĠP għall-produzzjoni tal-inbid rosé 
ġiet inkluża fir-regolament il-ġdid dwar il-prattiki enologiċi: Regolament (KE) Nru 606/2009 
tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Lulju 2009, ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 
Serje L tal-24 ta’ Lulju 2009 u applikabbli mill-1 ta’ Awwissu 2009.

Dawn il-petizzjonijiet tas-26 u tas-27 ta’ Mejju 2009 m’għadhomx validi. Il-Kummissjoni 
m’għandhiex l-intenzjoni li tneħħi l-projbizzjoni tal-produzzjoni tal-inbid rosé permezz tat-
taħlit ta’ inbid abjad bla DPO/IĠP ma’ inbid aħmar bla DPO/IĠP. L-istatus quo tar-rosé 
nżamm, filwaqt li huwa ovvju li, bħal ma kien jiġri qabel, għall-inbejjed b’denominazzjoni ta’ 
oriġini protetta jew indikazzjoni ġeografika protetta, hija l-ispeċifikazzjoni li tippermetti li jkun 
hemm jew li ma jkunx hemm awtorizzazzjoni ta’ dan il-metodu ta’ produzzjoni.

Ir-Regolament (KE) Nru 606/2009 li jistipola li “It-taħlit ta’ nbid abjad bla DPO/IĠP ma’ nbid 
aħmar bla DPO/IĠP ma jistax jipproduċi nbid rosé”  jiffavorixxi dawn il-petizzjonijiet. 


