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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1263/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Ιουλίου 1996
που συμπληρώνει το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 σχετικά με την
καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης στο πλαίσιο της
διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92 του Συμβουλίου, της
14ης Ιουλίου 1992, σχετικά με την προστασία των γεωγρα
φικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωρ
γικών προϊόντων και τροφίμων ('), και ιδίως το άρθρο 17
παράγραφος 2,

άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92 πρέπει να
υπολογίζεται από την ημερομηνία της ένταξής τους· ότι
ορισμένες από τις ονομασίες που ανακοινώθηκαν από τα εν
λόγω κράτη μέλη είναι σύμφωνες με τα άρθρα 2 και 4 του
εν λόγω κανονισμού και πρέπει, κατά συνέπεια, να καταχω
ρηθούν

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής γεωγραφικών
ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης,

Εκτιμώντας:

ότι, όσον αφορά ορισμένες ονομασίες που κοινοποιήθηκαν
από τα κράτη μέλη κατά την έννοια του άρθρου 17 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92, εζητήθηκαν συμπληρωμα
τικές πληροφορίες για να εξασφαλισθεί η συμφωνία των εν
λόγω ονομασιών με τα άρθρα 2 και 4 του εν λόγω κανονι
σμού· ότι, κατόπιν ελέγχου των εν λόγω συμπληρωματικών
πληροφοριών, προκύπτει ότι οι εν λόγω ονομασίες είναι
σύμφωνες με το εν λόγω άρθρο· ότι, κατά συνέπεια, είναι
αναγκαίο να καταχωρηθούν και να προστεθούν στο παράρ
τημα του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1 107/96 της Επιτροπής 0·
ότι, κατόπιν της προσχώρησης των τριών νέων κρατών
μελών, η προθεσμία των έξι μηνών που προβλέπεται στο

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 συμπλη
ρώνεται με τις ονομασίες που αναφέρονται στο παράρτημα
του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 208 της 24. 7. 1992, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 148 της 21 . 6. 1996, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

A ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Π ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Νωπά κρέατα και σφάγια
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

— Cabrito Transmontano (ΠΟΠ)
— Carne Barrosã (ΠΟΠ)
— Carne Maronesa (ΠΟΠ)

— Carne Mirandesa (ΠΟΠ)

Προϊόντα με βάση to κρέας
ΙΤΑΛΙΑ

— Bresaola délia Valtellina (ΠΓΕ)
— Culatello di Zibello (ΠΟΠ)

— Valle d'Aosta Jambon de Bosses (ΠΟΠ)
— Valle d'Aosta Lard d Amad (ΠΟΠ)

— Prosciutto di Carpegna (ΠΟΠ)
— Prosciutto Toscano (ΠΟΠ)

— Coppa Piacentina (ΠΟΠ)
— Pancetta Piacentina (ΠΟΠ)
— Salame Piacentino (ΠΟΠ)

Τυριά
ΒΕΛΓΙΟ

— Fromage de Herve (ΠΟΠ)
ΓΑΛΛΙΑ

— Fourme d'Ambert ou Fourme de Montbrison (ΠΟΠ)
ΙΤΑΛΙΑ

— Bitto (ΠΟΠ)
— Bra (ΠΟΠ)
— Caciocavallo Silano (ΠΟΠ) (1)

— Castelmagno (ΠΟΠ)
—
—
—
—

Fiore Sardo (ΠΟΠ)
Monte Veronese (ΠΟΠ)
Pecorino Sardo (ΠΟΠ)(2)
Pecorino Toscano (ΠΟΠ)(2)

— Ragusano (ΠΟΠ)
— Raschera (ΠΟΠ)
— Robiola di Roccaverano (ΠΟΠ)
— Toma Piemontese (ΠΟΠ)(3)

— Valle d'Aosta Fromadzo (ΠΟΠ)
— Valtellina Casera (ΠΟΠ)
ΑΥΣΤΡΙΑ

— Tiroler Graukäse (ΠΟΠ)
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

— Queijo de cabra Transmontano (ΠΟΠ)

Αλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα εκτός του βουτύρου)
ΕΛΛΑΔΑ

— Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια (ΠΟΠ)
C) H προστασία της ονομασίας «Caciocavallo» δεν έχει ζητηθεί.
(2) H προστασία της ονομασίας «Pecorino» δεν έχει ζητηθεί.
(3) H προστασία της ονομασίας «Toma» δεν έχει ζητηθεί.
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Λιπαρές ουσίες
Ελαιόλαδα
ΙΤΑΛΙΑ

— Aprutino Pescarese (ΠΟΠ)
— Brisighella (ΠΟΠ)
— Collina de Brindisi (ΠΟΠ)
— Canino (ΠΟΠ)
— Sabina (ΠΟΠ )
ΑΥΣΤΡΙΑ

— Steierisches Kürbiskernöl (ΠΓΕ)

Φρούτα, λαχανικά και σιτηρά
ΕΛΛΑΔΑ

—
—
—
—

Φυστίκι Μεγάρων (ΠΟΠ)
Φυστίκι Αίγινας (ΠΟΠ)
Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων (ΠΓΕ)
Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης (ΠΟΠ)

Επιτραπέζιες ελιές
—
—
—
—
—
—
—
—

Κονσερβολιά Αμφίσσης (ΠΟΠ)
Κονσερβολιά Αρτας (ΠΓΕ)
Κονσερβολιά Αταλάντης (ΠΟΠ)
Κονσερβολιά Ροδίων (ΠΟΠ)
Κονσερβολιά Στυλίδας (ΠΟΠ)
Θρούμπα Θάσου (ΠΟΠ)
Θρούμπα Χίου ( ΠΟΠ)
Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης (ΠΟΠ)

ΙΤΑΛΙΑ

—
—
—
—
—
—
—
—
—
.—

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese (ΠΓΕ)
Fagiolo di Sarconi (ΠΓΕ)

Farro della Garfagnana (ΠΓΕ)
Peperone di Senise (ΠΓΕ)
Pomodoro S. Marcano dell Agro Sarnese-Nocerino ( ΠΟΠ)
Marrone del Mugello (ΠΓΕ)
Marrone di Castel del Rio ( ΠΓΕ)
Riso Nano Vialone Veronese (ΠΓΕ)
Radicchio Rosso di Treviso ( ΠΓΕ)

Radicchio Variegato di Castelfranco (ΠΓΕ)

ΑΥΣΤΡΙΑ

— Marchfeldspargel (ΠΓΕ)
Ψάρια, μαλάκια, νωπά μαλακόστρακα και προϊόντα με βάση
ΕΛΛΑΔΑ

— Αυγοτάραχο Μεσολογγίου (ΠΟΠ)

B. ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη προϊόντα (μπισκοτοποιίας)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

— Nurnberger Lebkuchen (ΠΓΕ)

— Lûbecker Marzipan (ΠΓΕ)
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