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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1549/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 17ηr Ιουλου 1998
για συµπλρωση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1107/96 σχετικ µε την καταχρηση των
γεωγραφικν ενδεξεων και των ονοµασιν προλευσηr σµφωνα µε τη διαδικασα που
προβλπεται στο ρθρο 17 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλου
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλου, τηr
14ηr Ιουλου 1992, για την προστασα των γεωγραφικν
ενδεξεων και των ονοµασιν προλευσηr των γεωργικν
προϊντων και των τροφµων (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1068/97 τηr Επιτροπr (2), και ιδωr το ρθρο 17 παργραφοr 2,

τι, µετ απ την προσχρηση των τριν νων κρατν
µελν, η εξµηνη προθεσµα που προβλπεται στο ρθρο 17
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, πρπει να υπολογζεται αρχr γενοµνηr απ την ηµεροµηνα τηr προσχρησr
τουr· τι ορισµνεr απ τιr ονοµασεr που χουν γνωστοποιηθε απ αυτ τα κρτη µλη δεν αντιβανουν στα
ρθρα 2 και 4 του εν λγω κανονισµο και τι πρπει,
εποµνωr, να καταχωρηθον·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr γεωγραφικν
ενδεξεων και ονοµασιν προλευσηr,

Εκτιµνταr:
τι για ορισµνεr ονοµασεr που χουν γνωστοποιηθε απ
τα κρτη µλη κατ την ννοια του ρθρου 17 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, χουν ζητηθε συµπληρωµατικr
πληροφορεr για να εξασφαλισθε τι οι ονοµασεr αυτr
δεν αντιβανουν στα ρθρα 2 και 4 του εν λγω κανονισµο· τι, απ την εξταση αυτν των συµπληρωµατικν
πληροφοριν, προκπτει τι οι ονοµασεr αυτr δεν αντιβανουν στα εν λγω ρθρα· τι, εποµνωr, εναι αναγκαο
να καταχωρηθον και να προστεθον στο παρρτηµα του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1107/96 τηr Επιτροπr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 644/
98 (4)·

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το παρρτηµα του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1107/96
συµπληρνεται απ τιr ονοµασεr που περιλαµβνονται
στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr τθεται σε ισχ την ηµρα τηr δηµοσευσr του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 17 Ιουλου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Προϊντα µε βση το κραr
ΙΤΑΛΙΑ
 Mortadella Bologna (ΠΓΕ)
Λιπαρr ουσεr
Ελαιλαδο
ΕΛΛΑ∆Α
 Ζκυνθοr (Zakynthos) (ΠΓΕ)
 Σµοr (Samos) (ΠΓΕ)
Vροτα, λαχανικ και σιτηρ στη φυσικ τουr κατσταση  µεταποιηµνα
ΕΛΛΑ∆Α
 Κορινθιακ σταφδα Βοσττσα (Korinthiaki Stafida Vostitsa) (ΠΟΠ)
 Vασλια (γγαντεr ελφαντεr) Πρεσπν Vλριναr (Fasolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas) (ΠΓΕ)
 Vασλια (πλακ µεγαλσπερµα) Πρεσπν Vλριναr [(Fasolia Plake-Megalosperma) Prespon Florinas]
(ΠΓΕ)
B. ΤΡΟVΙΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑVΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92
Μπρεr
ΓΕΡΜΑΝΙΑ







Münchner Bier (ΠΓΕ)
Kulmbacher Bier (ΠΓΕ)
Hofer Bier (ΠΓΕ)
Dortmunder Bier (ΠΓΕ)
Mainfranken Bier (ΠΓΕ)
Bremer Bier (ΠΓΕ)
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