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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 51
Κατάθεση: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A6-0034/2006
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών 
προϊόντων και των τροφίμων

Πρόταση κανονισμού (COM(2005)0698 – C6-0027/2006 – 2005/0275(CNS))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 51
Άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο β), 3η παύλα

-  του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση ή η 
επεξεργασία πραγματοποιούνται στην 
οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

-  του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση ή η 
επεξεργασία πραγματοποιούνται στην 
οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Μετά από μία κατάλληλη μεταβατική 
περίοδο, το αργότερο όμως 10 χρόνια μετά 
τη θέση σε ισχύ αυτού του κανονισμού, θα 
πρέπει να έχουν υλοποιηθεί όλες οι 
διαδικασίες παραγωγής, επεξεργασίας ή 
μεταποίησης στην οριοθετημένη 
γεωγραφική περιοχή
Όταν οι πρώτες ύλες προέρχονται από 
άλλη γεωγραφική περιοχή ή περιοχή 
ευρύτερη από την περιοχή μεταποίησης, 
μπορεί αυτό να επιτραπεί σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 
15, παρ. 2, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις
i)  η περιοχή παραγωγής της πρώτης ύλης 
είναι οριοθετημένη,
ii)  υπάρχουν ειδικοί όροι παραγωγής των 
πρώτων υλών και 
iii)  υπάρχει ένα καθεστώς ελέγχου που 
εξασφαλίζει την τήρηση των όρων που 
προβλέπονται στην παράγραφο ii).
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Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα για την παραγωγή προϊόντων, των οποίων η γεωγραφική προέλευση προστατεύεται, 
θα πρέπει να παρεμποδίζουν τις καταχρήσεις από μαζικές εισαγωγές πρώτων υλών στην εν 
λόγω περιοχή. Μόνο με επαρκώς αυστηρές διατάξεις θα είναι η ΕΕ σε θέση, να επιβάλει τις 
γεωγραφικές ενδείξεις έναντι των εμπορικών εταίρων της στον ΠΟΕ. Σε αιτιολογημένες 
περιπτώσεις θα μπορεί να επιτρέπεται η αγορά πρώτων υλών από μία ευρύτερη περιοχή, στο 
μέτρο που θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα κριτήρια στο άρθρο 2, παρ. 3 ώστε να 
αποφεύγονται οι καταχρήσεις. Επί πλέον θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση για μια κατάλληλη 
μεταβατική περίοδο ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή της διαδικασίας παραγωγής και των 
προδιαγραφών.


