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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0912/2012, ingediend door Ernesto Arvelo Díaz (Spaanse
nationaliteit), over mogelijke overlapping van oorsprongsbenamingen voor 
een wijngebied op de Canarische Eilanden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen een aanvraag voor een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) 
"Canarische Eilanden", die is ingediend bij de Europese Commissie in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening 
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten 
("Integrale-GMO-verordening"). Indiener is van mening dat de BOB niet moet worden 
goedgekeurd, omdat de betreffende geografische gebieden zouden overlappen met de 
gebieden van de reeds bestaande BOB "Tacoronte-Acentejo". Indiener stelt dat het toekennen 
van een BOB tot de bevoegdheden van de regulerende instantie van de BOB "Tacoronte-
Acentejo" zou moeten behoren en niet tot die van de Europese Unie. Indiener wijst op het 
vitale belang voor de lokale economie van de BOB "Tacoronte-Acentejo", waaronder 
tweeduizend wijnbouwers en 2.400 hectare wijngaard vallen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

"Op 23 december 2011 hebben de Spaanse nationale autoriteiten de Commissie een technisch 
dossier doen toekomen over een beschermde oorsprongsbenaming "Canarische Eilanden" 
(PDO-ES-A1311) overeenkomstig artikel 118 vicies, lid 2, van Verordening (EG) 
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nr. 1234/2007 van de Raad1 en artikel 73, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 697/2009 
van de Commissie2.

Dit dossier betreft geen nieuwe aanvraag tot bescherming, waarop de artikelen 118 septies tot 
118 decies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van toepassing zijn, maar beoogt de 
blijvende bescherming van een bestaande beschermde wijnnaam.

Indien het bij deze beschermde oorsprongsbenaming gaat om een bestaande beschermde 
wijnnaam als bedoeld in artikel 118 vicies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 en artikel 73 
van Verordening (EG) nr. 607/2009 en indien aan de in artikel 118 ter van Verordening (EG) 
nr. 1234/2007 gestelde voorwaarden is voldaan, dan wordt de automatische bescherming van 
artikel 118 vicies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 gehandhaafd.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat het recht van de Europese Unie de overlapping van 
oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen van wijn niet uitsluit.

Conclusie

De Commissie zal de behandeling van het technisch dossier in verband met de beschermde 
oorsprongsbenaming "Canarische Eilanden" voortzetten overeenkomstig de 
standaardprocedure zoals die is vastgelegd in artikel 118 vicies, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 1234/2007 betreffende bestaande beschermde wijnnamen."

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ( Integrale-
GMO-verordening ), PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
2 Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ( Integrale-
GMO-verordening ), PB L 193 van 24.7.2009, blz.60.


