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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0912/2012 dėl galbūt sutampančių vyno kilmės vietos nuorodų 
Kanarų salose, kurią pateikė Ispanijos pilietis Ernesto Arvelo Díaz

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas smerkia tai, kad Europos Komisija, kaip pranešama, atsižvelgdama į 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir 
konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės 
ūkio rinkų organizavimo reglamentas), svarsto galimybę patvirtinti saugomą kilmės vietos 
nuorodą (SKVN) „Kanarų salos“, taikytiną vynui. Peticijos pateikėjas mano, kad ši SKVN 
neturėtų būti patvirtinta, nes jos geografinės vietovės sutaptų su jau patvirtintos SKVN 
„Tacoronte-Acentejo“ geografinėmis vietovėmis. Jis pažymi, kad SKVN „Tacoronte-
Acentejo“ reglamentavimo taryba turėtų būti kompetentinga nustatyti SKVN, o ne Europos 
Sąjunga. Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad SKVN „Tacoronte-Acentejo“ yra labai svarbi 
vietos ekonomikai, nes ši nuoroda priskiriama daugiau nei dviem tūkstančiams vynuogių 
augintojų ir 2 400 ha vynuogynų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„2011 m. gruodžio 23 d. Ispanijos nacionalinės valdžios institucijos perdavė Komisijai 
technines bylas, susijusias su saugoma kilmės vietos nuoroda „Kanarų salos“ (PDO-ES-
A1511) pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118s straipsnio 2 dalį1 ir Komisijos 

                                               
1 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir 
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reglamento (EB) Nr. 607/2009 73 straipsnio 1 dalies b punktą1.

Šis perdavimas neatitiko naujos saugojimo paraiškos, kuriai taikytini Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2007 118f ir 118i straipsniai, tačiau buvo prašoma išlaikyti šiuo metu saugomų vynų 
pavadinimų apsaugą.

Jei ši saugoma kilmės vietos nuoroda atitinka esamų saugomų vynų pavadinimus, kaip 
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118s straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 607/2009 
73 straipsnyje, ir jei dera su Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118b straipsnyje nurodytomis 
sąlygomis, Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118s straipsnio 1 dalyje nurodoma automatiška 
apsauga bus pratęsta.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos teise nėra draudžiamas vyno kilmės 
vietos nuorodų ar geografinių nuorodų pasikartojimas.

Išvada

Komisija toliau nagrinės techninius dokumentus, susijusius su saugoma kilmės vietos nuoroda 
„Kanarų salos“, kaip numatyta pagal įprastą procedūrą, nustatytą Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1234/2007 118s straipsnio 2 dalyje, dėl šiuo metu saugomų vynų pavadinimų.“

                                                                                                                                                  
konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo 
reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

1 Komisijos reglamentas (EB) Nr. 607/2009 2009 m. liepos 14 d. kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis 
kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ˛enklinimu ir pateikimu (OL L 193, 2009 
7 24, p. 60).


