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  Αντίθετο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για τις καταλήξεις τομέων (domain names), wine και vin
  

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Martin Schulz, έλαβε ξεκάθαρη θέση στη
διαμάχη που έχει ξεσπάσει σχετικά με την επαπειλούμενη ονοματοδοσία στις διαδικτυακές
διευθύνσεις      με κατάληξη wine και vin μεταξύ των νεοφιλελευθέρων αντιλήψεων που
υποστηρίζουν τη χρήση ονομάτων Γεωγραφικών ενδείξεων και εκείνων που ζητούν την
προστασία τους, αποστέλλονται στον Διεθνή Οργανισμό Εκχώρησης Ονομάτων και
Αριθμών ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) την ακόλουθη
επιστολή:

Αξιότιμοι Κύριοι,

Ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να μοιραστώ τις απόψεις του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την αντιπροσωπεία της ICANN για τις καταλήξεις ".wine" και
".vin".

Το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολούθησε στενά, κατά τα προηγούμενα χρόνια, τις εν
εξελίξει συζητήσεις σχετικά με τις καταλήξεις ".wine" και ".vin" στην κυβερνητική
συμβουλευτική επιτροπή (GAC). Ο Επίτροπος Neelie Kroes, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής αρμόδιας για το ψηφιακό θεματολόγιο, και το προσωπικό της παρέχουν τακτική
ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως η Διακομματική Οίνου, σχετικά με όλες τις
πρωτοβουλίες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη της έχουν λάβει για την
προστασία των ευρωπαίων παραγωγών και καταναλωτών. Επιπλέον, οι υπάλληλοι της
Επιτροπής, αρμόδιοι για τις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις έχουν ενημερώσει
πρόσφατα την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το θέμα αυτό.

Οι γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ (ΓΕ) στον τομέα των οίνων προστατεύονται σύμφωνα με
τον κανονισμό 1308/2013 (που αντικατέστησε το παλαιό κανονισμό 1234/2007 από την 1η
Ιανουάριος 2014). O Κανονισμός 1308/2013 εγκρίθηκε με πλειοψηφία σχεδόν δύο τρίτων
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 20 Νοεμβρίου 2013. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
συνεπώς, σας ζητά να διασφαλιστεί ότι αυτή η ρύθμιση θα τηρείται αν επιλεγούν ονόματα
στις καταλήξεις ".wine" και ".vin".

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε ανέκαθεν ένθερμος υποστηρικτής των γεωγραφικών
ενδείξεων και συνηγορεί υπέρ μιας αποτελεσματικής και μεγαλύτερης προστασίας αυτών
των προϊόντων σε όλα τα φόρουμ. Ο θεσμός μας πιστεύει ακράδαντα ότι οι γεωγραφικές
ενδείξεις αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Ευρώπης και πως πρέπει
να διαφυλαχθούν ως τέτοια.

Συνεπώς, τα μέλη μας είναι εξαιρετικά ανήσυχα με τις επιπτώσεις των ονομάτων των
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καταλήξεων ".wine" και ".vin" που μπορεί να έχουν για τους Ευρωπαίους κατόχους
δικαιωμάτων, τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει
σαφής προστασία με κακή χρήση μιας ΓΕ μας όταν προβλέπονται, ονόματα τομέων, όπως
"champagne.vin", " rioja.wine", "chianti.wine", "port.vin", "mosel.wine", "rhine.vin " και πολλά
άλλα, όταν μπορεί να κατοχυρωθούν από επιχειρήσεις ή άτομα που δεν έχουν σχέση με την
εν λόγω γεωγραφική ένδειξη. Αυτό όχι μόνο θα έχει σημαντικές συνέπειες για τους
παραγωγούς (κατάληψη του κυβερνοχώρου, καταχρήσεις ΓΕ και υπεξαίρεση, αθέμιτος
ανταγωνισμός), αλλά θα μπορούσε επίσης σε μεγάλο βαθμό να επηρεάσει τους
καταναλωτές των οποίων η ικανότητα να προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή στο Διαδίκτυο
θα ετίθετο σε σοβαρό κίνδυνο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει πλήρως τη θέση που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στην επιστολή που απευθύνεται στο συμβούλιο του ICANN στις 3 Φεβρουαρίου.
Εάν αυτές οι συζητήσεις δεν αποφέρουν καρπούς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει την
πλήρη υποστήριξή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα Κράτη Μέλη της
προτρέποντας για την απόρριψη των τομέων διαδικτυακών διευθύνσεων (domain names) με
καταλήξεις ".wine" και ".vin".
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