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Dnia 21 września 2005 r. Rada, działając na podstawie art. 37 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie
wspomnianej powyżej.

27 września 2005 r. Prezydium Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego powierzyło Sekcji ds.
Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego przygotowanie prac w tej sprawie.

Biorąc pod uwagę naglący charakter prac, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny na 421. sesji
plenarnej w dniach 26 i 27 października 2005 r. (posiedzenie z dnia 26 października 2005 r.) mianował
sprawozdawcę generalnego Pedro Mauricio BARATO TRIGUERO oraz, stosunkiem głosów 88 do 1, przy
1 głosie wstrzymującym się, przyjął następującą opinię:

1. Wnioski i zalecenia

1.1 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny z zadowo-
leniem przyjmuje zmiany zaproponowane przez Komisję do
postanowień rozporządzenia Rady 1493/1999 oraz do jego
załączników (1). Wspomniane modyfikacje przynoszą
konieczne zmiany w celu dostosowania rozporządzenia do
realiów sektora wina. Jednakże EKES proponuje, aby węgiel
drzewny dla celów enologicznych był także używany w przy-
padku win niemusujących, z braku powodów usprawiedliwiają-
cych jego wyłączenie z akceptowanych praktyk.

1.2 W zgodzie z kryteriami technicznymi, wspomniane
zastosowanie stanowi jedyny możliwy do kontrolowania i nie
wykazujący przeciwwskazań sposób usuwania ochratoksyny
z czerwonych win, w których jej zawartość jest zbyt wysoka.

1.3 W opinii Komitetu propozycja Komisji zastąpienia
podpunktu i) w punkcie 1 aneksu IV następującym tekstem:
„obróbka moszczu oraz nowego wina w czasie fermentacji
węglem drzewnym dla celów enologicznych, w ramach
pewnych ograniczeń” powinna zostać zmieniona w taki
sposób, aby dopuścić obróbkę węglem drzewnym win niemu-
sujących.

1.4 Wniosek Komisji powinien więc brzmieć: „obróbka
moszczu, nowego wina w czasie fermentacji oraz win niemu-

sujących węglem drzewnym dla celów enologicznych, w
ramach pewnych ograniczeń”.

2. Uzasadnienie

2.1 Komisja Europejska proponuje zmienić rozporządzenia
Rady nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku
wina.

2.2 EKES jest zdania, że wniosek Komisji stanowi logiczne
następstwo koniecznego dostosowania prawodawstwa wspól-
notowego w obliczu przystąpienia nowych państw oraz zmian,
które zaszły w europejskim sektorze wina. Wniosek niesie ze
sobą większą przejrzystość i jasność, zapewniając ramy prawne
dla praktyk enologicznych uznanych i zaakceptowanych przez
Międzynarodową Organizację Winorośli i Wina.

2.3 EKES zgadza się z wprowadzeniem dwuwęglanu dime-
tylu (DMDC) jako nowej praktyki enologicznej, lecz podkreśla,
że sektor wina byłby pozbawiony alternatywnych technik
w przypadku, gdyby Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i
Ochrony Konsumentów zdecydowała się zmniejszyć maksy-
malną zawartość siarczynów oraz zredukować lub wyelimi-
nować DMDC, biorąc pod uwagę to, że zwiększa on zawartość
metanolu.
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(1) Dz.U. L 179 z 14.07.1999 r., str. 1. Rozporządzenie zmienione po
raz ostatni przez rozporządzenie Komisji (CE) nr 1795/2003 (Dz.
U. L 262 z 14.10.2003 r., str. 13).


