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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0912/2012, внесена от Ernesto Arvelo Diaz, с испанско гражданство, 
относно възможно припокриване между наименованията за произход на 
лозарски район на Канарските острови

1. Резюме на петицията

Вносителят критикува това, че според някои твърдения Европейската комисия подготвя 
защитено наименование за произход „Канарски острови“ за вино съгласно Регламент 
(ЕО) № 1324/2007 на Съвета за установяване на обща организация на 
селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски 
продукти („Общ регламент за ООП“). Вносителят е на мнение, че това наименование не 
следва да бъде одобрено, тъй като географските райони, които то включва, ще се 
застъпят с вече съществуващото защитено наименование за произход „Tacoronte-
Acentejo.“ Вносителят отбелязва, че определянето на защитени наименования за 
произход следва да бъде от компетентността на регулаторния съвет на защитеното 
наименование за произход „Tacoronte-Acentejo“, а не от тази на Европейския съюз. 
Вносителят на петицията подчертава изключителното значение на защитеното 
наименование за произход „Tacoronte-Acentejo“ за местната икономика, тъй като то 
включва над две хиляди винопроизводители и 2400 хектара лозя.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

На 23 декември 2011 г. испанските национални органи предадоха на Комисията 
техническо досие, свързано със защитеното наименование за произход „Islas Canarias“ 
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(PDO-ES-A1511) съгласно член 118т, параграф 2 от Регламент (EО) № 1234/2007 на 
Съвета1 и член 73, параграф 1, буква б) от Регламент (EО) № 607/2009 на Комисията2.

Това предаване не съставляваше ново заявление за защита, за което да се прилагат 
членове 118е—118и от Регламент (EО) № 1234/2007, а беше искане за запазване на 
защитата на съществуващо защитено наименование на вино.

Ако това защитено наименование за произход отговаря на съществуващо защитено 
наименование на вино по член 118т от Регламент (EО) № 1234/2007 и член 73 от 
Регламент (EО) № 607/2009 и ако то отговаря на условията по член 118б от Регламент 
(EО) № 1234/2007, автоматичната защита по член 118т, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 ще продължи.

Следва да се отбележи, че правото на Европейския съюз не изключва застъпването на 
посочвания за произход на вина или географски указания.

Заключение

Комисията ще продължи с разглеждането на техническото досие, свързано със 
защитеното наименование за произход „Islas Canarias“, както е предвидено в 
стандартната процедура по член 118т, параграф 2 от Регламент (EО) № 1234/2007 на 
Съвета за разглеждане на съществуващи защитени наименования на вина.

                                               
1 Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на 

селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за 
ООП“) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

2 Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от 14 юли 2009 година за определяне на някои подробни правила за 
прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и 
защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени 
лозаро-винарски продукти (OВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60).


