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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0912/2012 imressqa minn Ernesto Arvelo Díaz, ta’ ċittadinanza 
Spanjola, dwar id-duplikazzjoni potenzjali tad-denominazzjonijiet tal-oriġini 
għal reġjun tal-inbid fil-Gżejjer Kanarji

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkundanna dak li huwa rrappurtat li t-tikketta għall-inbid bid-
Denominazzjoni Protetta tal-Oriġini (DPO) “Canary Islands" qed tiġi pproċessata mill-
Kummissjoni Ewropea, skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 li jistabbilixxi 
organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti 
agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS). Il-petizzjonant jemmen li din id-DPO 
m’għandhiex tiġi approvata, peress li ż-żoni ġeografiċi li jinsabu fiha jikkoinċidu ma' dawk 
tad-DPO “Tacoronte-Acentejo” li diġà teżisti. Il-petizzjonant josserva li l-kompetenza sabiex 
jingħataw id-DPOs għandha tkun tal-Kunsill Regolatorju tad-DPO “Tacoronte-Acentejo,” u 
mhux tal-Unjoni Ewropea. Il-petizzjonant jenfasizza l-importanza kruċjali tad-DPO 
"Tacoronte-Acentejo" għall-ekonomija lokali, peress li din tiġbor aktar minn elfejn kultivatur 
tal-inbid u 2,400 ettaru ta' dwieli.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta' Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Jannar 2013

Fit-23 ta' Diċembru 2011, l-awtoritajiet nazzjonali Spanjoli bagħtu lill-Kummissjoni fajl 
tekniku relatat mad-denominazzjoni protetta tal-oriġini "Islas Canarias" (PDO-ES-A1511) 
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skont l-Artikolu 118s(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/20071 u l-
Artikolu 73(1)(b) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 607/20092. 

Din it-trażmissjoni ma kinitx tikkorrispondi għal applikazzjoni ġdida għall-protezzjoni li 
għaliha japplikaw l-Artikoli 118f sa 118i tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 iżda ntalbet 
għall-preservazzjoni tal-protezzjoni ta' isem ta' inbid protett eżistenti.

Jekk din id-denominazzjoni protetta tal-oriġini tikkorrispondi għal isem ta' inbid protett 
eżistenti kif previst fl-Artikolu 118s tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u l-Artikolu 73 tar-
Regolament (KE) Nru 607/2009 u jekk tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 118b 
tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, il-protezzjoni awtomatika msemmija fl-
Artikolu 118s(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 tibqa' tapplika.

Wieħed għandu jinnota li l-liġi tal-Unjoni Ewropea ma tipprevenix id-duplikazzjoni tad-
denominazzjonijiet tal-oriġini tal-inbid jew tal-indikazzjonijiet ġeografiċi. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni se tipproċedi ulterjorment bl-eżaminazzjoni tal-fajl tekniku relatat mad-
denominazzjoni protetta tal-oriġini "Islas Canarias" kif previst fil-proċedura standard 
iddefinita fl-Artikolu 118s(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 għall-
eżaminazzjoni ta' ismijiet ta' inbid protetti eżistenti.

                                               
1 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni 

ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar 
l-OKS) (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1).

2 Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 607/2009 tal-14 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati 
għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 fir-rigward tad-denominazzjonijiet 
tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti, termini tradizzjonali, it-tikkettar u l-preżentazzjoni ta’ ċerti 
prodotti fis-settur tal-inbid (ĠU L 193, 24.07.2009, p. 60).


