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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0912/2012 του Ernesto Arvelo Díaz, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με το ενδεχόμενο επικάλυψης ονομασιών προέλευσης σε οινοπαραγωγική 
περιοχή των Καναρίων Νήσων 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο 
σήμανσης των οίνων της εν λόγω περιοχής με την ένδειξη «Κανάριοι Νήσοι» ως
«προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» (ΠΟΠ), βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και 
ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»). Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ΠΟΠ δεν πρέπει να εγκριθεί καθώς οι γεωγραφικές 
περιοχές που καλύπτει ενδέχεται να συμπίπτουν με αυτές που καλύπτονται ήδη από την 
υφιστάμενη ΠΟΠ «Tacoronte-Acentejo». Ο αναφέρων παρατηρεί ότι αρμόδιο για τη 
χορήγηση ΠΟΠ θα πρέπει να είναι το ρυθμιστικό συμβούλιο της ΠΟΠ «Tacoronte-Acentejo» 
και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπογραμμίζει επίσης την καθοριστική σημασία της 
προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Tacoronte-Acentejo» για την τοπική οικονομία, 
στο πλαίσιο της οποίας δραστηριοποιούνται πάνω από δύο χιλιάδες οινοπαραγωγοί με 2 400 
εκτάρια αμπελώνων. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Στις 23 Δεκεμβρίου 2011, οι ισπανικές αρχές διαβίβασαν στην Επιτροπή τεχνικό φάκελο με 
θέμα την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «Islas Canarias» (PDO-ES-A1511) 
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σύμφωνα με το άρθρο 118ιθ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/20071 του 
Συμβουλίου και το άρθρο 73 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/20092

της Επιτροπής. 

Η διαβίβαση αυτή δεν αντιστοιχούσε σε νέα αίτηση για προστασία σύμφωνα με τα άρθρα
118στ έως 118θ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, αλλά ζητήθηκε η διατήρηση της 
προστασίας υφιστάμενης ονομασίας οίνου.

Εάν η εν λόγω προστατευόμενη ονομασία προέλευσης αντιστοιχεί σε υφιστάμενη 
προστατευόμενη ονομασία οίνου σύμφωνα με το άρθρο 118ιθ  του κανονισμού αριθ. 
1234/2007 και το άρθρο 73 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009, και εάν συμμορφώνεται με 
τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 118β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, 
εξακολουθεί να ισχύει η αυτόματη προστασία που αναφέρεται στο άρθρο 118ιθ παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Επισημαίνεται ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτρέπει την επικάλυψη
ονομασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων οίνων. 

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη διερεύνηση του τεχνικού φακέλου με θέμα την προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης «Islas Canarias», όπως προβλέπεται στην τυπική διαδικασία που ορίζει 
το άρθρο 118ιθ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου για την 
εξέταση των υφιστάμενων προστατευόμενων ονομασιών οίνων.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 

γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (ΕΕ L 299 της 
16.11.2007, σ. 1).

2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2009 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες 
προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την 
παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα (ΕΕ L 193, 24.07.2009, σ. 60).


