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Ref.: Petiția nr. 0912/2012, adresată de Ernesto Arvelo Díaz, de cetățenie spaniolă, 
privind potențiala suprapunere a denumirii de origine pentru o regiune viticolă din 
Insulele Canare

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță faptul că o denumire de origine protejată (DOP) „Insulele Canare” 
înscrisă pe eticheta pentru vin ar fi tratată, în prezent, de Comisia Europeană, ca urmare a 
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului de instituire a unei organizări comune a 
piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole 
(„Regulamentul unic OCP”). Petiționarul consideră că această denumire de origine protejată 
nu ar trebui aprobată, deoarece zonele geografice cuprinse în aceasta s-ar suprapune cu 
denumirea de origine protejată deja existentă, „Tacoronte-Acentejo”. Petiționarul observă 
faptul că competența de atribuire a denumirilor de origine protejate ar trebui să îi revină 
Consiliului de reglementare a denumirii de origine protejată „Tacoronte-Acentejo”, și nu 
Uniunii Europene. Petiționarul subliniază importanța vitală a denumirii de origine protejată 
„Tacoronte-Acentejo” pentru economia locală, întrucât reunește peste două mii de viticultori 
și 2 400 de hectare de podgorii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

La 23 decembrie 2011, autoritățile naționale spaniole au transmis Comisiei un dosar tehnic 
referitor la o denumire de origine protejată „Insulele Canare” (Islas Canarias) (DOP-ES-
A1511) în conformitate cu articolul 118s alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 
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al Consiliului1 și cu articolul 73 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al 
Comisiei2. 

Acest dosar nu reprezenta o nouă cerere de protecție pentru care sunt aplicabile 
articolele 118f-118i din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, ci urmărea să mențină protejarea 
unei denumiri protejate de vin existente.

Dacă această denumire de origine protejată corespunde unei denumiri protejate de vin 
existente, astfel cum se prevede la articolul 118s din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și la 
articolul 73 din Regulamentul (CE) nr. 607/2009, și dacă îndeplinește condițiile stabilite 
prevăzute la articolul 118b din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, protecția automată 
menționată la articolul 118s alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 va continua să 
existe.

Ar trebui remarcat faptul că dreptul Uniunii Europene nu împiedică suprapunerea denumirilor 
de origine pentru vin sau a indicațiilor geografice. 

Concluzie

Comisia va continua să analizeze dosarul tehnic referitor la denumirea de origine protejată 
„Insulele Canare”, astfel cum se prevede în procedura standard definită la articolul 118s 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, cu scopul de a examina denumirile 
protejate de vinuri existente.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor 

agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (JO L 299, 
16.11.2007, p. 1).

2 Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile 
geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole (JO L 193, 
24.7.2009, p. 60).


