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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de mogelijkheid om aanvullende 
geografische aanduidingen van facultatieve aard in te voeren voor een betere 
identificatie van landbouw- en voedingsproducten, efficiëntere commercialisatie en 
betere informatie/bescherming voor de consument

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 120, lid 1, onder g), van Verordening (EU) nr. 1308/2013,

– gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012,

– gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Europese wetgeving over de beschermde oorsprongsbenaming 
(BOB) en de beschermde geografische aanduiding (BGA) geografische differentiatie 
binnen één onderverdeling niet toelaat ondanks het feit dat de geografische 
omstandigheden wel substantieel en objectief inwerken op de kenmerken van 
landbouw- en voedingsproducten;

B. overwegende dat voor wijn daarentegen in artikel 120, lid 1, onder g), van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013 wordt toegestaan de naam te vermelden van een andere 
geografische eenheid die kleiner of groter is dan het gebied dat aan de 
oorsprongsbenaming of de geografische aanduiding ten grondslag ligt;

C. overwegende dat de erkenning van deze mogelijkheid in de wijnsector nuttig en 
doeltreffend is gebleken, zowel voor de consument als voor het op de markt brengen 
van producten;

1. vraagt de Commissie aan Verordening (EU) nr. 1151/2012 een nieuw artikel in te 
voeren dat het, naar analogie met wijn, ook voor landbouw- en voedingsproducten 
mogelijk maakt aanvullende geografische aanduidingen van facultatieve aard toe te 
voegen met betrekking tot een kleinere zone binnen de aanduiding zelf, als deze 
aanvulling op een wezenlijk en kwalitatief onderscheid van het product duidt.


