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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0912/2012, którą złożył Ernesto Arvelo Díaz (Hiszpania), w sprawie 
możliwego pokrywania się nazw pochodzenia dla regionu uprawy winorośli 
na Wyspach Kanaryjskich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, jakoby Komisja Europejska zajmowała się obecnie 
opracowywaniem etykiety dla win z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP) „Wyspy 
Kanaryjskie”, co jest następstwem rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 ustanawiającego 
wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych 
produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku). Składający 
petycję uważa, że ta ChNP nie powinna zostać zatwierdzona, ponieważ obszary geograficzne, 
do których się odnosi, pokrywałyby się z tymi, do których odnosi się już istniejąca ChNP 
„Tacoronte-Acentejo”. Składający petycję zauważa, że przydzielanie ChNP powinno leżeć w 
gestii Rady Regulacyjnej ChNP „Tacoronte-Acentejo”, a nie Unii Europejskiej. Składający 
petycję zwraca szczególną uwagę na istotnie znaczenie ChNP „Tacoronte-Acentejo” dla 
lokalnej gospodarki, ponieważ odnosi się ona do ponad dwóch tysięcy winiarzy oraz 2 400 
hektarów winnic.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Dnia 23 grudnia 2011 r. hiszpańskie władze krajowe przekazały Komisji dokumentację 
techniczną dotyczącą chronionej nazwy pochodzenia „Islas Canarias” (PDO-ES-A1511) 
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zgodnie z art. 118s ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/20071 oraz art. 73 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/20092. 

Przekazanie dokumentacji nie wiązało się z nowym wnioskiem o objęcie ochroną, do którego 
zastosowanie mają art. 118f–118i rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, lecz zwrócono się o nie 
w celu utrzymania ochrony już istniejącej nazwy wina.

Jeśli ta chroniona nazwa pochodzenia odpowiada już istniejącej chronionej nazwie wina, o 
czym mowa w art. 118s rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz w art. 73 rozporządzenia 
(WE) nr 607/2009 oraz jeśli spełnia ona warunki określone w art. 118b rozporządzenia (WE) 
nr 1234/2007, automatyczna ochrona, o której mowa w art. 118s ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 1234/2007, będzie kontynuowana.

Należy zauważyć, że prawo Unii Europejskiej nie zapobiega pokrywaniu się nazw 
pochodzenia ani oznaczeń geograficznych win. 

Podsumowanie

Komisja przystąpi do rozpatrzenia dokumentacji technicznej dotyczącej chronionej nazwy 
pochodzenia „Islas Canarias”, jak przewidziano w standardowej procedurze określonej w art. 
118s ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 dotyczącej rozpatrywania istniejących 
chronionych nazw win.

                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków 

rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).

2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy 
wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń 
geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (Dz.U. L 193 z 
24.7.2009, s. 60).


