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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 41
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο ε)

ε)  την περιγραφή της μεθόδου παρασκευής 
του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου 
και, ενδεχομένως, τις τοπικές, θεμιτές και 
συνήθεις μεθόδους, καθώς και τα στοιχεία 
σχετικά με τη συσκευασία, όταν η αιτούσα 
ομάδα κατά την έννοια του άρθρου 5 
παράγραφος 1 ορίζει και αιτιολογεί, ότι η 
συσκευασία πρέπει να πραγματοποιείται 
στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα, 
να παρέχεται εγγύηση για την καταγωγή ή 
να εξασφαλίζεται ο έλεγχος·

ε)  την περιγραφή της μεθόδου παρασκευής 
του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου 
και, ενδεχομένως, τις τοπικές, θεμιτές και 
συνήθεις μεθόδους, καθώς και όλα τα 
στοιχεία σχετικά με τη συσκευασία, είτε 
αυτή πραγματοποιείται είτε όχι στην 
οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή 

Or. es

Αιτιολόγηση

Η συσκευασία προέλευσης πρέπει να διατηρηθεί ως μία επί πλέον απόδειξη ποιότητος. Προς 
τον σκοπό αυτό είναι επίσης απαραίτητο να περιλαμβάνεται η περιγραφή της συσκευασίας είτε 
αυτή πραγματοποιείται στην οριοθετημένη περιοχή είτε εκτός αυτής.
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Τροπολογία 42
Άρθρο 11, παράγραφος 2

2.  Οι ιδιωτικοί οργανισμοί ελέγχου που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 είναι 
διαπιστευμένοι με βάση το πρότυπο EN 
45011 ή ισοδύναμο πρότυπο.

2.  Οι ιδιωτικοί οργανισμοί ελέγχου που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 είναι 
διαπιστευμένοι με βάση το πρότυπο EN 
45011 ή ισοδύναμο πρότυπο, εντός 
προθεσμίας δύο ετών το πολύ από της 
ενάρξεως ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται να χορηγηθεί στους οργανισμούς αυτούς εύλογη μεταβατική περίοδος προκειμένου 
να προσαρμοσθούν προς τις διατάξεις του κανονισμού.


