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Betreft: Verzoekschrift 664/2009, ingediend door Fernando Prieto-Ruiz (Spaanse 
nationaliteit) namens Spaanse, Franse en Italiaanse nationale confederaties van 
wijnbouwers en -producenten, over de voorgestelde uitvoeringsbepalingen van 
Verordening nr. 479/2008/EG van de Raad betreffende roséwijn

Verzoekschrift 718/2009, ingediend door Jacques Barbier (Belgische 
nationaliteit), namens de campagne "Couper n'est pas rosé", ter verdediging 
van de roséwijn

1. Samenvatting van verzoekschrift 664/2009

De Spaanse, Franse en Italiaanse confederaties van wijnbouwers protesteren tegen de 
voorgestelde wijzigingen van de regels voor het produceren van roséwijn. Op basis daarvan 
zou het zijn toegestaan witte en rode wijn te mengen en het mengsel rosé te noemen, terwijl 
de traditionele manier van roséwijn produceren gebaseerd is op een speciale procedure
(oogsten en persen op lage temperaturen, snel verwijderen van het velletje van de druif). De 
confederaties stellen dat de kwaliteit van roséwijn verkregen door het mengen van witte en 
rode wijn vele malen lager is dan die van roséwijn geproduceerd volgens de traditionele 
methode. Consumenten zouden geen onderscheid maken wanneer ze verschillende kwaliteiten 
roséwijn kopen en dus zou het imago van alle roséwijnen achteruitgaan, hetgeen slecht zou 
zijn voor de traditionele producenten.

Samenvatting van verzoekschrift 718/2009

Dit is opnieuw een protest tegen het voorstel van de Commissie om versnijding van rode en 
witte wijn onder de benaming "rosé" toe te laten, ten nadele van de traditionele 
bereidingswijze van roséwijn.

2. Ontvankelijkheid
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Verzoekschrift 664/2009 ontvankelijk verklaard op 18 september 2009 en verzoekschrift
718/2009 ontvankelijk verklaard op 30 september 2009. De Commissie is om inlichtingen 
verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

De verzoekschriften gaan over de roséwijn die zou kunnen worden verkregen door versnijding. 
In verzoekschrift 664/2009 wordt met name gevraagd de status-quo te handhaven en op 
economisch, sociaal en milieugebied een effectbeoordeling te verrichten van het opheffen van 
het handelsverbod van gemengde roséwijn. In verzoekschrift 718/2009 wordt gevraagd het 
vervaardigen van roséwijn door versnijding van rode en witte wijn te verbieden.

Bij het opstellen van de ontwerpverordening van de Commissie inzake oenologische procedés, 
stelden de diensten van de Commissie aanvankelijk voor, in overleg met de lidstaten, om het 
verbod rode en witte wijn met elkaar te versnijden op te heffen. Als gevolg van het verzet van 
het merendeel van de producenten van roséwijn en met instemming van de lidstaten, is het 
verbod  witte wijn zonder BOB/BGA en rode wijn zonder BOB/BGA met elkaar te versnijden
tot roséwijn opgenomen in de nieuwe verordening inzake oenologische procedés: Verordening
(EG) nr. 606/2009 van de Commissie van 10 juli 2009, gepubliceerd in het Publicatieblad van 
de Europese Unie, serie L van 24 juli 2009 en van toepassing sinds 1 augustus 2009.

Deze verzoekschriften van 26 en 27 mei 2009 zijn inmiddels door de werkelijkheid ingehaald.
De Commissie overweegt niet om het verbod om roséwijn te produceren door witte wijn 
zonder BOB/BGA te versnijden met rode wijn zonder BOB/BGA, op te heffen. De status-quo 
van roséwijn is in stand gehouden, uiteraard met dien verstande dat, net als voorheen, het 
productdossier deze productiemethode voor wijn met een beschermde oorsprongsbenaming of 
een beschermde geografische aanduiding al dan niet toelaat. 

Verordening (EG) nr. 606/2009 waarin wordt bepaald dat "witte wijn zonder BOB/BGA en 
rode wijn zonder BOB/BGA niet met elkaar mogen worden versneden tot roséwijn" geeft een 
positief antwoord op deze verzoekschriften.


