
 

Rozière: εγγύηση για τον καταναλωτή οι
γεωγραφικές ενδείξεις στα παραδοσιακά προϊόντα
 
Περισσότερες από 3.000 γεωγραφικές ενδείξεις, έχουν καταχωρηθεί στην ΕΕ,
επιτρέποντας έτσι στους τοπικούς παραγωγούς, να διαχωρίζουν τα προϊόντα τους και να
προσφέρουν στους καταναλωτές διαφάνεια για την προέλευση και την ποιότητα των
προϊόντων. Στις 15 Σεπτεμβρίου,  επιτροπή Νομικών, ψηφίζει έκθεση για την επέκταση
της προστασίας των μη αγροτικών προϊόντων. Μιλήσαμε με την εισηγήτρια Virginie
Rozière (Σοσιαλιστές, Γαλλία), για τα κέρδη που θα έχουν οι καταναλωτές και η
οικονομία.
 
Μπορείτε να μας πείτε μερικά που προϊόντα που αφορά αυτό το νέο μέτρο; 
 
Όλοι μας ξέρουμε αρκετά προϊόντα που βασίζονται σε παραδοσιακές μεθόδους
παραγωγής, όπως για παράδειγμα τα μαχαίρια Laguiole, η δαντέλα Calais, τα κρύσταλλα
Βοημίας, το σκωτσέζικο τάρταν, το μάρμαρο Carrara ή η πορσελάνη Meissen. Αυτά είναι
μερικά από τα γνωστότερα.
 
Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, είναι για παράδειγμα ένα όνομα ή ένα σύμβολο,
που αναφέρεται στη γεωγραφική παραγωγή ενός προϊόντος ή σε μια παραδοσιακή
τεχνογνωσία. Οι τύποι των προϊόντων αυτών περιλαμβάνουν κεραμικά, αγγεία, πέτρα,
μάρμαρο, δαντέλες, παραδοσιακά υφάσματα και κοσμήματα, συμπεριλαμβανομένων
πολύτιμων λίθων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει περισσότερα από 800 προϊόντα
που μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το μέτρο.
 
Γιατί πρέπει να προστατεύουμε αυτά τα προϊόντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο; 
 
Γιατί αυτά τα προϊόντα είναι τόσο γνωστά, που κάποιες εταιρείες μερικές φορές
χρησιμοποιούν το όνομά τους, χωρίς καμία εγγύηση για την προέλευση και την ποιότητά
τους. Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει σύγχυση τους καταναλωτές και να
βλάψει τη φήμη του αυθεντικού προϊόντος. Προς το παρόν η προστασία αυτών των
προϊόντων δεν είναι ικανοποιητική, καθώς μόνο 16 κράτη μέλη έχουν ειδική νομοθεσία.
 
Στη Γαλλία σε μερικούς τομείς όπως η κλωστοϋφαντουργία, αξιολογήθηκαν εταιρείες
με περισσότερο από 25% αύξηση, της διεθνούς ζήτησης, η οποία προέρχεται από την
προστασία των μη αγροτικών γεωγραφικών ενδείξεων. Ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό
σύστημα, θα μπορούσε να ευνοήσει τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στον τόπο
καταγωγής, που συχνά είναι αγροτικές παραγωγές.
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Ποιό αναμένεται να είναι το κέρδος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις;
 
Η ευρωπαϊκή προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, κάνει πιο τα προϊόντα πιο
ελκυστικά για τους καταναλωτές, γιατί η προέλευση και τα ειδικά χαρακτηριστικά είναι
εγγυημένα, ενώ επιτρέπει στους παραγωγούς να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των
προϊόντων τους.
 
Έτσι, μπορεί να προστατεύσει τους παραδοσιακούς κατασκευαστές και να αυξήσει την
προθυμία τους να επενδύσουν. Επίσης, μπορούν να βελτιώσουν την εικόνα του τόπου
καταγωγής και να προωθήσουν τον τουρισμό αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
 
Επόμενα βήματα
 
Αν εγκριθεί η έκθεση, θα εξεταστεί από όλους του ευρωβουλευτές στην ολομέλεια. Η
συζήτηση πραγματοποιείται στις 5 Οκτωβρίου και η ψηφοφορία στις 6.
 
Σύνδεσμοι
Νομοθετικό Παρατηρητήριο-διαδικασία
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Virginie Rozière (S&D, FR)
Ζωντανά η ψηφοφορία, στις 11.00 (ώρα Ελλάδος)
Σχέδιο Έκθεσης
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2053(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/103845.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20150915-0900-COMMITTEE-JURI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-554.895+02+DOC+PDF+V0//EN&language=EN


Virginie Rozière (Σοσιαλιστές, Γαλλία)
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