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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 53
ΑΡΘΡΟ 12, παράγραφος 2α (νέα)

(2α)  Η προστατατευόμενη ονομασία δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για ένα 
χρονικό διάστημα πέντε ετών μετά τη 
δημοσίευση της διαγραφής στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την καταχώρηση ως σήμα σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 40/94 του 
Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για 
το κοινοτικό σήμα ή παρόμοιες εθνικές 
διατάξεις.
Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 15, παράγραφος 2, μπορούν να 
εκδίδονται ειδικές προδιαγραφές. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εκ νέου καταχώρηση διαγραφέντων ονομασιών ως σημάτων θα πρέπει να μην είναι δυνατόν  
να πραγματοποιείται για ένα κατάλληλο χρονικό διάστημα ώστε να εμποδίζεται, να ασκείται μία 
οικονομική πίεση στην εν λόγω ένωση για τη διαγραφή της γεωγραφικής ένδειξης.
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Τροπολογία 54
ΑΡΘΡΟ 15, παράγραφος 3

3.  Σε περίπτωση παραπομπής στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

διαγράφεται

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ 
ορίζεται σε τρεις μήνες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υφίσταται κανένας λόγος, να καταστεί πολυπλοκότερη η διαδικασία επιτροπολογίας από 
δύο διαφορετικές ρυθμίσεις επιτροπής. Οι παραπομπές στην εν λόγω παράγραφο στο κείμενο 
θα πρέπει να αντικατασταθούν από την παραπομπή στο άρθρο 15, παράγραφος 2.


