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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0664/2009, którą złożył Fernando Prieto-Ruiz (Hiszpania) w imieniu 
hiszpańskich, francuskich i włoskich krajowych federacji plantatorów 
winorośli i producentów wina, w sprawie proponowanych przepisów 
wykonawczych do rozporządzenia Rady 479/2008/WE w sprawie wina rosé

Petycji 0718/2009, którą złożył Jacques Barbier (Belgia) w imieniu kampanii
„Couper n'est pas rosé”, w obronie wina rosé

1. Streszczenie petycji 0664/2009

Hiszpańskie, francuskie i włoskie federacje plantatorów winorośli protestują przeciwko 
proponowanym zmianom w przepisach dotyczących produkcji wina rosé. Miałyby one 
oznaczać wprowadzenie pozwolenia na mieszanie białego i czerwonego wina oraz nazwanie 
uzyskanego produktu winem rosé; tymczasem tradycyjna receptura produkcji rosé opiera się 
na specjalnej procedurze (zbiory i tłoczenie w niskiej temperaturze, szybkie usuwanie skórek 
winogron). Chodzi o to, że jakość wina rosé uzyskanego w wyniku zmieszania wina białego
i czerwonego jest nieporównywalnie niższa od jakości wina produkowanego tradycyjną 
metodą. Konsumenci nie wprowadzą rozróżnienia, kupując różnej jakości wino rosé,
i w związku z tym pogorszy się ogólne wyobrażenie o tym winie, co przyniesie szkodę 
tradycyjnym producentom.

Streszczenie petycji 0718/2009

Jest to kolejny protest przeciwko wnioskowi Komisji zezwalającemu na mieszanie 
czerwonego i białego wina i nazywanie otrzymanego produktu winem rosé na niekorzyść 
wina rosé produkowanego metodą tradycyjną.

2. Dopuszczalność
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Petycja 0664/2009 uznana została za dopuszczalną dnia 18 września 2009 r. Petycja 
0718/2009 uznana została za dopuszczalną dnia 30 września 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

W petycjach mowa jest o wytwarzaniu wina rosé w drodze kupażu. W petycji 664/2009 
składający petycję zwraca się w szczególności o utrzymanie status quo oraz dokonanie oceny 
gospodarczych, społecznych i środowiskowych skutków zniesienia zakazu wprowadzania do 
obrotu wina rosé otrzymywanego w drodze kupażu. W petycji 718/2009 składający petycję 
zwraca się o wprowadzenie zakazu wytwarzania wina rosé w drodze mieszania wina 
czerwonego z winem białym.

W trakcie prac nad projektem rozporządzenia Komisji w sprawie praktyk enologicznych,
w porozumieniu z państwami członkowskimi, służby Komisji wysunęły początkowo 
propozycję zniesienia zakazu mieszania wina czerwonego z winem białym. Wskutek 
sprzeciwu większości producentów wina rosé, w porozumieniu z państwami członkowskimi, 
zakaz mieszania wina białego bez ChNP/ChOG z winem czerwonym bez ChNP/ChOG w celu 
otrzymywania wina rosé ujęto w nowym rozporządzeniu w sprawie praktyk enologicznych: 
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 606/2009 z dnia 10 lipca 2009 r., ogłoszonym w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej (seria L) z dnia 24 lipca 2009 r. i obowiązującym od dnia 
1 sierpnia 2009 r.

Petycje, o których mowa, z dnia 26 i 27 maja 2009 r., nie dotyczą już aktualnego stanu rzeczy. 
Komisja nie zamierza znieść zakazu wytwarzania wina rosé w drodze mieszania wina białego 
bez ChNP/ChOG z winem czerwonym bez ChNP/ChOG. W odniesieniu do wina rosé 
utrzymano status quo, przy założeniu, że w przypadku win objętych chronioną nazwą 
pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym, podobnie jak wcześniej, to
w specyfikacji produktu zezwala się bądź nie zezwala na tego rodzaju metodę produkcji.

W rozporządzeniu (WE) nr 606/2009, w którym przewiduje się, że „nie można otrzymywać 
wina różowego przez kupażowanie wina białego bez ChNP/ChOG z winem czerwonym bez 
ChNP/ChOG”, spełnia się postulaty wyrażone w obu petycjach.


