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Tema: Rožinis vynas ir leidžiami vynininkystės metodai

Vykstant diskusijoms dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo reglamentų, Komisija ketina 
panaikinti vynininkystės metodus reglamentuojančius teisės aktus, galiojančius iki 2009 m. liepos 
31 d., siekdama panaikinti draudimą kupažuoti (maišyti) baltąjį ir raudonąjį vyną, neturintį saugomos 
kilmės vietos nuorodos ar saugomos geografinės nuorodos, rožiniam vynui gaminti.

Per paskutinius dešimtmečius daugelio valstybių narių regionų vyndariai dėjo didelių pastangų ir daug 
investavo siekdami pagaminti aukštos kokybės rožinį vyną, kuris būtų pripažįstamas kaip atskiras 
vynas ir atitiktų augančią paklausą.

Šios pastangos padėjo grąžinti vietos bei regionų ekonomikos ir teritorijų planavimo pusiausvyrą. 
Atitinkami regionų specialistai išreiškė didelį susirūpinimą, taip pat ir Parlamentui tarpininkaujant 
Vynininkystės, tradicijų ir kokybės jungtinei grupei, dėl sprendimo, kuriuo remiantis bus leidžiama 
gaminti pigų rožinį vyną, sunkių ekonominių, ekologinių ir užimtumo pasekmių. Dėl šios priemonės 
gali būti painiojamas tradicinis rožinis vynas ir maišytas vynas ir gali rastis nesąžininga konkurencija, 
dėl kurios gali, nors ir trumpam, žlugti tradicinė rožinio vyno gamyba.

Atsižvelgiant į šį susirūpinimą ir galimas neigiamas skuboto sprendimo pasekmes, ar Komisija 
pasirengusi:

1. atidėti minėtąjį sprendimą, kurį numatoma priimti balandžio pabaigoje;

2. tartis daugiau su šio sektoriaus specialistais remdamasi išsamiu galimų draudimo kupažuoti 
(maišyti) panaikinimo ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių pasekmių tyrimu;

3. pasiūlyti galimus variantus, kaip suteikti Europos vyno sektoriui didesnio konkurencingumo 
galimybę ES ir trečiųjų šalių rinkose apsaugant tradicinį rožinį vyną nuo nesąžiningos 
konkurencijos.
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