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Ref.: Petiţia nr. 0664/2009, adresată de Fernando Prieto-Ruiz, de cetăţenie spaniolă, în 
numele Confederațiilor naționale ale viticultorilor și producătorilor de vin spanioli, 
francezi și italieni, privind propunerea de regulament de punere în aplicare pentru 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind vinul rosé

Petiţia nr. 0718/2009, adresată de Jacques Barbier, de cetăţenie belgiană, în numele 
campaniei „Couper n'est pas rosé” în apărarea vinului rosé

1. Rezumatul petiţiei nr. 0664/2009

Confederațiile viticultorilor spanioli, francezi și italieni protestează împotriva modificărilor 
propuse pentru normele de producere a vinului rosé. Aceste modificări ar permite amestecarea 
vinurilor albe cu vinuri roșii pentru obținerea de vin rosé, în timp ce metodele tradiționale de 
producere a vinului rosé au la bază o procedură specială (recoltarea și presarea la temperaturi 
joase, îndepărtarea imediată a cojilor de struguri). Se reclamă faptul că, în cazul amestecării 
vinului roșu cu vin alb, calitatea vinului rosé rezultat este incomparabil inferioară calității 
unui rosé produs conform metodei tradiționale. Consumatorii nu ar putea face deosebirea la 
achiziționare între diferitele calități de rosé și, astfel, imaginea vinului rosé, în general, ar avea 
de suferit în detrimentul producătorilor tradiționali.

Rezumatul petiţiei nr. 0718/2009

Acesta este un alt protest împotriva propunerii Comisiei de a autoriza amestecarea vinurilor 
roşi şi albe şi de a le numi rosé, în detrimentul vinului rosé produs în conformitate cu metoda 
tradiţională.

2. Admisibilitate

Petiţia nr. 0664/2009 declarată admisibilă la 18 septembrie 2009, iar petiţia nr. 0718/2009 
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declarată admisibilă la 30 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6)].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Petiţiile se referă la vinul roze, care ar putea fi obţinut prin cupaj. Petiţia nr. 664/2009 solicită, 
în special, menţinerea situaţiei actuale şi realizarea unei analize a impactului, la nivel 
economic, social şi ecologic, a eliminării interdicţiei de comercializare a vinului roze obţinut 
prin amestecare. Petiţia nr. 718/2009 solicită să se interzică autorizarea fabricării de vin roze
prin cupajul vinului roşu cu vin alb.

La elaborarea proiectului de regulament al Comisiei privind practicile oenologice, împreună cu 
statele membre, serviciile Comisiei au propus iniţial eliminarea interzicerii cupajului între 
vinurile roşii şi cele albe. Din cauza opoziţiei exprimate de o majoritate a producătorilor de vin 
roze şi în acord cu statele membre, interzicerea amestecării unui vin alb fără DOP/IGP cu un 
vin roşu fără DOP/IGP pentru a obţine vin roze a fost inclusă în noul regulament privind 
practicile oenologice, Regulamentul (CE) nr. 606/2009 al Comisiei din 10 iulie 2009, publicat 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, la 24 iulie 2009, care a intrat în vigoare la 
1 august 2009.

Aceste petiţii, care datează din 26 şi 27 mai 2009, nu mai sunt de actualitate. Comisia nu 
intenţionează să ridice interdicţia de fabricare a unui vin roze prin cupajul unui vin alb fără 
DOP/IGP cu un vin roşu fără DOP/IGP. Statu-quoul privind vinul rosé a fost menţinut, 
înţelegându-se că, la fel ca în trecut, în cazul vinurilor cu denumire de origine protejată sau 
indicaţie geografică protejată, caietul de sarcini este cel care prevede sau nu autorizarea acestei 
metode de producţie.

Regulamentul (CE) nr. 606/2009, care prevede că „cupajul unui vin alb fără DOP/IGP cu un 
vin roșu fără DOP/IGP nu poate produce un vin roze” răspunde pozitiv la aceste petiţii.


