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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0912/2012 af Ernesto Arvelo Díaz, spansk statsborger, om potentielt 
overlappende oprindelsesbetegnelser for en vinregion på De Kanariske Øer

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at Europa-Kommissionen efter sigende arbejder på en beskyttet 
oprindelsesbetegnelse (BOB) "De Kanariske Øer" til vinetiketter på grundlag af Rådets 
forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om 
særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen). Andrageren 
mener, at denne BOB bør ikke godkendes, da de geografiske områder, den omfatter, ville 
overlappe med dem, der er omfattet af den allerede eksisterende BOB "Tacoronte-Acentejo." 
Andrageren bemærker, at kompetencen til at tildele BOB'er bør ligge hos kontrolorganet for 
BOB'en "Tacoronte-Acentejo" og ikke hos EU. Andrageren fremhæver den afgørende 
betydning, som BOB'en "Tacoronte-Acentejo" har for den lokale økonomi, da den omfatter 
over 2000 vinbønder og 2.400 hektar vinmarker.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

De spanske myndigheder fremsendte den 23. december 2011 et teknisk dossier til 
Kommissionen vedrørende en beskyttet oprindelsesbetegnelse "De Kanariske Øer" (PDO-ES-
1511) i overensstemmelse med artikel 118s, stk. 2 i Rådets forordning (EF) nr. 1234/20071 og 

                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om 

særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).
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artikel 73, stk.1, litra b, i Kommissionens forordning (EF) nr. 607/20091. 

Denne fremsendelse svarede ikke til den nye ansøgning om beskyttelse, på hvilken artikel 
118f til 118i i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 finder anvendelse, men blev indgivet 
med  henblik på at bibeholde beskyttelsen af et eksisterende beskyttet vinbetegnelse.

Hvis denne beskyttede oprindelsesbetegnelse svarer til en eksisterende beskyttet 
vinbetegnelse, som fastsat i artikel 188s i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 og artikel 73 i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009, og hvis den opfylder de bestemmelser, der er 
fastsat i artikel 118b i forordning (EF) nr. 1234/2007, fortsætter den automatiske beskyttelse, 
der henvises til i artikel 118s, stk. 1 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Det bemærkes, at EU-retten ikke forhindrer overlapning af oprindelsesbetegnelser for vin 
eller geografiske betegnelser. 

Konklusion

Kommissionen fortsætter undersøgelsen af det tekniske dossier vedrørende den beskyttede 
oprindelsesbetegnelse "De Kanariske Øer" som planlagt i den standardprocedure, der er
fastsat artikel 118s, stk. 2 i  Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, til undersøgelse af 
eksisterende beskyttede vinbetegnelser.

                                               
1 Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 af 14. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning 

(EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle 
benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter


