
BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. november 19.)

a borokra vonatkozó egyes földrajzi jelzésekkel kapcsolatosan Kanada által folytatott kereskedelmi
gyakorlatokban megvalósuló kereskedelmi akadályokra vonatkozó vizsgálati eljárás lezárásáról (*)

(az értesítés a B(2004) 4388. számú dokumentummal történt)

(2004/891/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a
Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi
szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának
biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén
követendő közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1994.
december 22-i 3286/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 11. cikke (1) bekezdésére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) 2001. december 6-án a Conseil Interprofessionnel du vin de
Bordeaux (CIVB) panaszt nyújtott be a 3286/94/EK rend-
elet (a továbbiakban: a rendelet) 4. cikkének megfelelően.

(2) A CIVB panasza arra vonatkozott, hogy a Bordeaux-ból
és Médocból származó közösségi értékesítéseket Kana-
dában a rendelet 2. cikkének (1) bekezdése értelmében
különböző kereskedelmi akadályok korlátozzák, vagyis
egy „olyan, harmadik ország által bevezetett vagy fenn-
tartott kereskedelmi gyakorlat, amelynek vonatkozásában
nemzetközi kereskedelmi szabályok fellépési jogot írnak
elő”.

(3) Az állítólagos kereskedelmi akadály a kereskedelmi
nevekről szóló kanadai törvény C-57-es módosításából
eredt, amely a bordeaux-i és a médoci földrajzi jelzés-

eknek nem biztosította azt a védelmet, amely megfelelt
volna a szellemi tulajdonjogok kereskedelemmel kapcso-
latos vonatkozásairól szóló WTO-megállapodás (TRIPS)
által a borokra vonatkozó földrajzi jelzések tekintetében
felállított követelményeknek.

(4) A Bizottság úgy ítélte meg, hogy a panasz elegendő bizo-
nyítékokat tartalmaz a vizsgálati eljárás megindításához.
Az erre vonatkozó értesítés (2) az Európai Közösségek Hiva-
talos Lapjában közzétételre került.

(5) A vizsgálat megerősítette a panaszos állítását, amely
szerint a kereskedelmi nevekről szóló kanadai törvény
C-57-es módosítása megsértette a TRIPS 23. cikkének
(1) és (2) bekezdését, valamint 24. cikkének (3) bekez-
dését (úgynevezett standstill záradék), és e jogsértések
nem igazolhatóak a TRIPS 24. cikkének (6) bekezdésében
foglalt kivétel alapján.

(6) A vizsgálati eljárás megállapította azt is, hogy a C-57-es
módosítás a panaszos számára hátrányos kereskedelmi
hatások előidézésével fenyeget a rendelet 2. cikkének
(4) bekezdése és 10. cikkének (4) bekezdése értelmében.

(7) 2003. február 12-én a rendelettel felállított tanácsadó
bizottság megvizsgálta a vizsgálati eljárásról szóló
végleges jelentést.

(8) 2003. április 24-én a Bizottság a borok és szeszes italok
kereskedelméről szóló kétoldalú megállapodást írt alá
Kanadával, amely a megállapodás hatálybalépésével előírja
a „Bordeaux”, a „Médoc” és a „Medoc” neveknek a kanadai
köznevek listájából való véglegesen törlését.

HUL 375/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23.

(*) Visszavonja és felváltja a Bizottság 2004/806/EK határozatát (HL L
354., 2004.11.30., 30. o.).

(1) HL L 349., 1994.12.31., 71. o. A 356/95/EK rendelettel (HL L 41.,
1995.2.23., 3. o.) módosított rendelet. (2) HL C 124., 2002.5.25, 6. o.



(9) 2003. július 9-én a Bizottság úgy határozott, hogy a
vizsgálati eljárást felfüggeszti (1), és kilátásba helyezte
annak lezárását, amint Kanada ezeket a neveket tényle-
gesen törli a C-57-es módosítással bevezetett köznevek
listájából.

(10) 2003. július 30-án a Tanács az Európai Közösség
nevében jóváhagyta a borok és szeszes italok kereskedel-
méről szóló, Kanadával kötött kétoldalú megállapo-
dást (2). 2004. június 1-jén a kétoldalú megállapodás
hatályba lépett (3).

(11) A kereskedelmi törvény 11. cikke (18) bekezdése
harmadik és negyedik albekezdésének módosításáról
szóló rendelettel (4) Kanada törölte a „Bordeaux”, a
„Médoc” és a „Medoc” neveket a C-57-es módosítással
felállított köznevek listájából. from the list of generic
names provided by the C-57 Amendment.

(12) Következésképpen a vizsgálati eljárást le kell zárni.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A borokra vonatkozó egyes földrajzi jelzésekkel kapcsolatosan
Kanada által folytatott kereskedelmi gyakorlatokban megvaló-
suló kereskedelmi akadályokra vonatkozó vizsgálati eljárás lezá-
rult.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 19-én.

a Bizottság részéről
Pascal LAMY

a Bizottság tagja

HU2004.12.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 375/29

(1) HL L 170., 2003.7.9., 29. o.
(2) HL L 35., 2004.2.6., 1. o.
(3) A kétoldalú megállapodás 41. cikke kimondja, hogy: „Ez a megálla-

podás azon napot követő második hónap első napján lép hatályba,
amely napon a szerződő felek kicserélik az e megállapodás hatály-
balépéséhez szükséges eljárások befejezését megerősítő diplomáciai
iratokat.” Az EK diplomáciai irata 2003. szeptember 16-án, Kanada
válasza pedig 2004. április 26-án került átadásra.

(4) A kanadai Department of Industry a kereskedelmi törvény 11. cikke
(18) bekezdése harmadik és negyedik albekezdésének módosításáról
szóló rendeletet a 2004. május 5-i Canada Gazette II. részében tette
közzé. A rendelet a regisztrálásának napjától, vagyis 2004. április
22-től hatályos.


