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VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0067/09
v skladu s členom 108 Poslovnika
predložila Astrid Lulling, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul, Françoise Grossetête, Véronique Mathieu, 
Elisabeth Morin, Margie Sudre, Oldřich Vlasák in Dominique Vlasto, v imenu skupine PPE-DE, Patrick 
Louis, v imenu skupine IND/DEM, Jean Marie Beaupuy, Anne Laperrouze, Nathalie Griesbeck in 
Marielle De Sarnez, v imenu skupine ALDE, Sergio Berlato, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, 
Domenico Antonio Basile, Alessandro Foglietta, Antonio Mussa, Sebastiano (Nello) Musumeci, 
Giovanni Robusti, Umberto Pirilli in Salvatore Tatarella, v imenu skupine UEN
za Komisijo

Zadeva: Rose vino in dovoljeni enološki postopki

Komisija namerava v okviru razprav o predpisih, ki urejajo skupni trg za vino, umakniti besedila o 
enoloških postopkih, ki veljajo do 31. julija 2009, da bi odpravila prepoved mešanja belega in rdečega 
vina brez zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe za proizvodnjo rose vina.

Vinarji iz številnih regij držav članic so si v zadnjih desetletjih zelo prizadevali, da bi proizvedli 
visokokakovostno rose vino, ki bi bilo priznano kot pristno in prilagojeno naraščajočemu 
povpraševanju, in so v to tudi veliko vlagali.

Ta prizadevanja so prispevala k uravnoteženju lokalnega in regionalnega gospodarstva ter 
prostorskega načrtovanja. Strokovnjaki iz zadevnih regij so med drugim Evropskemu parlamentu prek 
medskupine za vinarstvo, tradicijo in kakovost izrazili globoko zaskrbljenost nad odločitvijo o dovolitvi 
proizvodnje poceni rose vina, kar bo imelo hude posledice za gospodarstvo, varstvo okolja in 
zaposlovanje. Ta ukrep lahko povzroči zlasti neločevanje med tradicionalnimi rose vini in mešanimi 
vini ter vodi do nelojalne konkurence, ki lahko onemogoči – tudi kratkoročno – tradicionalno 
proizvodnjo rose vina.

Ali je Komisija glede na te pomisleke in morebitne usodne posledice take prenagljene odločitve 
pripravljena:

1. to odločitev, ki naj bi bila sprejeta konec aprila, preložiti;

2. na obširno posvetovanje s strokovnjaki na tem področju na osnovi poglobljene študije o 
morebitnih gospodarskih, socialnih in okoljskih posledicah odprave prepovedi mešanja vin;

3. predlagati možnosti, ki bodo omogočale večjo konkurenčnost evropskega vinogradništva in 
vinarstva na evropskih trgih in trgih tretjih držav ter obenem ščitile tradicionalna rose vina pred 
nelojalno konkurenco?
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