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Tárgy: Ernesto Arvelo Díaz spanyol állampolgár által benyújtott 0912/2012. számú 
petíció egy kanári-szigeteki borrégió esetlegesen egymást fedő 
eredetmegjelöléseiről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a mezőgazdasági piacok közös szervezésének 
létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről 
szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) 
alapján az Európai Bizottság megkezdte a borokon feltüntetett „Kanári-szigetek”, mint 
oltalom alatt álló eredetmegjelölés elbírálását. A petíció benyújtója szerint nem volna helyes 
az oltalom alatt álló eredetmegjelölés jóváhagyása, mivel az általa lefedett földrajzi terület 
átfedésben lenne egy már létező, „Tacoronte-Acentejo” elnevezésű, oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel bíró területtel. A petíció benyújtója megjegyzi, hogy az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölés odaítéléséről a „Tacoronte-Acentejo” oltalom alatt álló eredetmegjelölés 
szabályozó tanácsa, és nem az Európai Unió lenne jogosult dönteni. A petíció benyújtója
rámutat a „Tacoronte-Acentejo” oltalom alatt álló eredetmegjelölés alapvető fontosságára a 
helyi gazdaság szempontjából, mivel több mint kétezer bortermelőt és 2400 hektárnyi 
szőlőültetvényt ölel fel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.
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„2011. december 23-án a spanyol nemzeti hatóságok a „Kanári-szigetek” oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel kapcsolatos műszaki dokumentációt (PDO-ES-A1511) juttattak el a 
Bizottsághoz, az 1234/2007/EK tanácsi rendelet1 118s. cikkének (2) bekezdésével, és a 
607/2009/EK bizottsági rendelet2 73. cikke (1) bekezdésének (b) pontjával összhangban. 

Ez a dokumentáció nem az oltalom iránt benyújtott új kérelem kategóriába esik, amelyre az 
1234/2007/EK rendelet 118f. és 118i. cikkei vonatkoznak, hanem egy jelenleg is védett 
bornév védelmének megőrzését kérelmezi.

Ha az oltalom alatt álló eredetmegjelölés megfelel egy létező, védett bornévnek, az 1234/2007 
rendelet 118s. cikkében és a 607/2009/EK rendelet 73. cikkében előírtak szerint, továbbá 
teljesíti az 1234/2007/EK rendelet 118b. cikkében meghatározott feltételeket, az 
1234/2007/EK rendelet 118s. cikkének (1) bekezdésében szereplő automatikus oltalom 
továbbra is érvényes marad.

Megjegyzendő, hogy az Európai Unió joga nem tiltja, hogy átfedés legyen a borok 
eredetmegjelölése vagy földrajzi jelzései között.  

Következtetés

A Bizottság tovább vizsgálja a „Kanári-szigetek” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel 
kapcsolatos műszaki dokumentációt, az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 118s. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott, a létező, oltalom alatt álló bornevek vizsgálatára vonatkozó 
szabványos eljárás szerint.”

                                               
1 A Tanács 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, 

valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről 
szóló rendelet”) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.):

2 A Bizottság 2009. július 14-i 607/2009/EK rendelete a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre 
vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek 
címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról


