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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0912/2012 , ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Ernesto 
Arvelo Díaz, par Kanāriju salu vīna reģiona cilmes vietas norādes iespējamu 
pārklāšanos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka saskaņā ar pieejamo informāciju Eiropas Komisija, 
pamatojoties uz Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu 
kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem 
(Vienotā TKO regula), izskata aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN) „Kanāriju salas”, 
ko norādītu uz vīna. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šis ACVN nebūtu jāapstiprina, jo 
tajā minētie ģeogrāfiskie apgabali pārklājas ar tiem apgabaliem, kas jau minēti pašreizējos 
ACVN („Tacoronte-Acentejo”). Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ACVN piešķiršanai ir 
jābūt ACVN „Tacoronte-Acentejo” regulatīvās padomes kompetencē un nevis Eiropas 
Savienības kompetencē. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka ACVN „Tacoronte-Acentejo” ir 
ļoti svarīga vietējai ekonomikai, jo tā attiecas uz vairāk nekā diviem tūkstošiem vīna 
audzētāju un 2 400 hektāriem vīna dārzu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 12. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

2011. gada 23. decembrī Spānijas iestādes iesniedza Komisijai tehnisko dokumentāciju 
attiecībā uz aizsargātu cilmes vietas norādi Islas Canarias (PDO-ES-A1511) saskaņā ar 
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Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/20071 118.s panta 2. punktu un Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 607/20092 73. panta 1. punkta b) apakšpunktu. 

Dokumentācijas iesniegšana neatbilda jaunajam aizsardzības režīmam, kuram piemēro 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.f un 118.i pantu, taču tika pieprasīta, lai turpinātu aizsargāt 
līdz šim aizsargāto vīna nosaukumu.

Ja šī aizsargātā cilmes vietas norāde atbilst eksistējošam vīna nosaukumam, kā noteikts 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.s pantā un Regulas (EK) Nr. 607/2009 73. pantā, un ja tā 
atbilst nosacījumiem, kas iekļauti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.b pantā, turpina 
automātiski piemērot aizsardzību, kā paredz Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.s panta 
1. punkts.

Jānorāda, ka Eiropas Savienības tiesību akti nenosaka, ka vīna cilmes vietu nosaukumi vai 
ģeogrāfiskās norādes nedrīkst pārklāties. 

Secinājums

Komisija turpinās izskatīt tehnisko dokumentāciju, kas attiecas uz aizsargāto reģiona cilmes 
vietu Islas Canarias, ievērojot standarta procedūru esošu aizsargātu vīna nosaukumu 
izskatīšanai, kas paredzēta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.s panta 2. punktā.

                                               
1 Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju 

un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (OV L 299, 16.11.2007., 
1.lpp.).

2 Komisijas 2009. gada 14. jūlija Regula (EK) Nr. 607/2009, ar ko paredz konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Padomes 
Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem.(OV L 193, 24.07.2009., 
60.lpp.


